
VI SPENDERAR 90% AV VÅRT TID INOMHUS
MEN VISSTE DU ATT:

• Våra bostäder är obemannade i snitt 10 timmar per dygn*

• En lägenhet på 80 kvadratmeter, använder ca 100 kubikme-

ter ventilationsluft varje timma, året om, det motsvarar hela 

883 000 kbm under ett helt år. Av dessa är ca 260 000 kbm, 

eller ca 30% luft som ska värmas, fi ltreras, återvinnas och 

transporteras, även fast ingen är hemma. Dessutom är det 

luft som till stor del värms av fastigheten, eftersom personvär-

me och hushållsel förutsätter att lägenheten är bemannad. 

• Kryddhyllefl äkt TAGE innebär lokalt behovsstyrd ventilation i 

varje lägenhet, vilket betyder att ventilationen kan anpassas 

individuellt per lägenhet, och med en större eff ektiviserings-

grad jämfört med en centralt tryckstyrd frånluftsventilation. Då 

lägenheten är obemannad försätts TAGE i frånvaroläge, och 

ventilationsfl ödet reduceras till minimikraven, vilket ger en 

rejäl besparing i minskade kostnader när ingen är hemma. 

• TAGE kombinerar den beprövade teknik som traditionellt 

bara använts i större anläggningar, för att på samma sätt opti-

mera ventilationen efter aktuellt behov.

• TAGE erbjuder en ny nivå av energibesparande åtgärder i 

inom frånluftsventilation för bostäder. Detta i kombination 

med enkelheten med TAGE, innebär en konkurrenskraftig 

livscykelkostnad. 

NYA GENERATIONENS KRYDDHYLLEFLÄKT
spar energi när det går, ökar komforten när det behövs 

TAGE - SMART FRÅNLUFTSVENTILATION

• TAGE optimerar frånluftsventilationen lokalt i varje lägenhet, 

spar energi när ingen är hemma, och ökar komforten när det 

behövs. 

• TAGE har en energieff ektiv frånluftsfl äkt i ljudisolerat plåt-

hölje. Fläkten är ständigt igång och skapar ett lätt undertryck 

i hela huset, fukt och gammal luft ventileras eff ektivt bort och 

ny frisk luft tillförs genom friskluftsventiler.

• TAGE är försedd med GENII styrsystem, som reglerar 

luftfl ödet efter tryck, ute-, och innetemperatur. Ventilationen 

optimerar inomhusklimatet året runt, ger svalka nattetid på 

sommaren och fl ödet kan anpassas under den kalla årstiden.

• TAGE levereras med trådlösa väggsändare för frånvaro-

styrning och vädringstimer. Med dessa kan användaren på ett 

enkelt och säkert sätt aktivera frånvaro och vädringsläge. 

Fuktsensor i badrummet säkerställer att eventuell förhöjd luft-

fuktighet är evakuerad innan TAGE kan anta i frånvaroläge.

• GENII systemet kommunicerar trådlöst med alla plattformar, 

direkt till din smartphone, tablet, eller laptop. Kompletterar du 

anläggningen med FANHUB, kan fl era enheter kan samman-

länkas i ett gemensamt nätverk för övervakning via cental-

dator. De trådlösa funktionerna är genomgående fria från 

abonnemangskostnader.

*Enligt Sveby Brukarindata för bostäder
Sveby betyder ”Standardisera och verifi era energiprestanda för byggnader”. Sveby är ett utvecklingsprogram som drivs av bygg och fastighetsbranschen och fi nansieras 
av SBUF och CERBOF samt av branschrepresentanter.

TAGE



SMART FRÅNLUFTSVENTILATION

Större effektiviseringsgrad genom att lokalt 
anpassa luftflödet efter aktuellt behov. 

När du lagar mat så ökar luftflödet 
för att transportera bort matos och 
besvärande lukter. 

När du duschar ökar luftflödet 
för att transportera ut fukten. 

Under arbetsdagen, när bostaden 
är tom, aktivera frånvaroläge när du lämnar.

Timerstyrd vädringsfunktion, minskar
risken att vädringsfönster står 
öppna i onödan.

Under den kalla årstiden kan 
luftomsättningen anpassas efter 
utetemperaturen. 

Under varma perioder, utnyttjas 
den svalare utetemperaturen 
nattetid, för att kyla bostaden. 

Inga servicepunkter i
lägenheterna.

Frånvarostyrning
Under arbetsdagen när ingen är hemma, eller när 
du reser bort, fi nns enkel funktion för att aktivera 
frånvaro via en lättillgänglig trådlös omkopplare som 
placeras i entrén.

TAGE funktionalitet

HUR MYCKET ENERGI KAN DU SPARA?
Det beror helt enkelt på hur mycket du använder din nya anläggning. Ju mer du använder 
den, ju smartare blir det! Generellt sett är TAGE ett mycket energieff ektivt frånluftsystem. Fläk-
tens energiförbrukning i frånvaroläget motsvarar ungefär lika mycket som en lågenergilampa.

Den stora energikostnaden ligger i mängden varm luft som ventileras ut i det fria. Är du noga 
med att inte duscha onödigt länge, behöver inte den förhöjda luftfuktigheten ventileras bort 
längre än nödvändigt. Är du noga med att aktivera bortaläget när du åker till jobbet, kan drifts-
kostnaderna för ventilationen minska med 30% per år, vilket uppgår ca 40 000 kr under 20 år.

Effektivt utsug av matos och lukter
Glöm lukten av matos i kläderna efter du har lagat mat! Den väl tilltagna 
kapaciteten i TAGE, i kombination med den senaste tekniken av spiskåpor, 
kan vi garantera en osuppfångning av bästa klass. 
Lågenergi LED belysning och aluminiumfi lter är standard. 
Välj mellan vit Classic, vit eller rostfri Spirit.   

Classic Vit Spirit Vit Spirit Rostfri

Fuktsensor i badrummet
När du duschar frigörs mycket fukt till rumsluften. 
Fuktsensorn i badrummet, talar om för TAGE att öka 
ventilationsfl ödet för att snabbt och eff ektivt ventilera 
bort fukten. När fukthalten återgår till normal nivå, 
återgår TAGE till normal ventilation.  

Under årets varma del, ökar ventilationen automatiskt nattetid för 
att utnyttja den svalare utetemperaturen under natten för att kyla 
bostaden och erbjuda en högre komfort.

Sommarnattkyla ger svalka 
under varma perioder 

Vädringsfunktion
Om du har mycket folk hemma, eller vill ha förstärkt 
vädring under en period, fi nns en timerstyrd funktion 
som aktiverar högfartsläget. Detta minskar risken att 
vädringsfönster står öppna i onödan.



Trådlös kommunikation förenklar tillsyn
TAGE är utrustad med vårt egenutvecklade GENII styrsystem 
som optimerar ventilationsfl ödet automatiskt efter värden för 
kanaltryck, luftfuktighet, ute-, och inomhustemperatur. TAGE har 
en beprövad Wi-Fi kommunikation som gör det enkelt att utföra 
alla inställningar och funktionskontroll trådlöst och direkt med 
din smart telefon, tablet eller laptop. 

Kommunikationen sker ”pear to pear” genom att logga in med 
din smart enhet till en unik och lösenordskyddad individ för 
respektive lägenhet. Du bestämmer vem som har tillgång till 
systemets inställningar genom att dela/skydda inloggningsupp-
gifter. Funktionen är fri från löpande abonnemangskostnader, 
det behövs inte tillgång till internet eller nätverk. 

Eftersom TAGE har så får rörliga delar, är det bara fl äkten som 
kan kräva någon form av underhåll. Fläkthjulet har bakåtböjda 
skovlar vilket motverkar nedsmutsning. Normalt behövs ingen 
tillsyn utöver eventuell rengöring i samband med återkomman-
de OVK vart sjätte år. 

Med tillvalet FANHUB kan du övervaka och 
styra flera TAGE centralt
Med tillägget FANHUB kan du länka samman upp 
till 32 anläggningar i ett gemensamt nätverk, till en 
centralt placerad dator. 

FANHUB är en fristående applikation, det behövs 
ingen DUC, och det tillkommer inga löpande kost-
nader. Även om fastigheten inte är förberedd med 
BMS (Building Management System) så 
kan man med hjälp av FANHUB upprätta 
ett kostnadseff ektivt trådlöst nätverk. 

Egenskaperna hos TAGE i kombination med den lokalt 
utförda installationen, gör systemet till en kostnadsef-
fektiv lösning vid konvertering av fastigheter från själv-
dragsventilation till mekanisk frånluftsventilation, för 
att byta ut och modernisera äldre kryddhyllefl äktar, vid 
radonsaneringar, eller vid eff ektivisering av befi ntliga 
anläggningar med centralt placerad mekanisk frånluft 
och andra liknande applikationer. 

Livscykelkostnad i olika ventilationssystem

Inga servicepunkter i lägenheterna

Den trådlösa kommunikationen ger en helt ny nivå av tillgäng-
lighet, eftersom tillsyn och funktionskontroll kan utföras utan att 
du behöver tillträde till lägenheten. TAGE har en beprövad Wi-Fi 
kommunikation som gör det enkelt att utföra alla inställningar 
och funktionskontroll trådlöst och direkt med din smart telefon, 
tablet eller laptop.

I nedanstående jämförelse tänker vi oss att vi har en fastighet med 
befi ntligt frånluftsystem, där vi ska välja lämplig eff ektiviseringsåt-
gärd. Vi jämför en lokalt installerad TAGE i varje lägenhet, med en 
centralt placerad tryckstyrd frånluftsfl äkt för fl era lägenheter. Alterna-
tivt låta installera FTX ventilation lokalt i varje lägenhet eller centralt. 
Beräkning nedan avser att teoretiskt visa skillnader i driftskostnader 
över tid mellan olika ventilationssystem. Beräkningen är förenklad 
och resultatet skiljer sig från fall till fall.  
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Återförsäljare: 

Att installera TAGE
SMARTA KOMPLEMENT:

SALERYD FANHUB
WiFi baserad nätverkslösning med repeaters för 
övervakning av system upp till 32 enheter i samma 
anläggning.  

Modbus Link
Kommunikationsbrygga mellan TAGE och fastighe-
tens interna Modbus BMS.

KOMFORTLJUDDÄMPARE
Högeff ektiv rektangulär ljuddämpare med kompakta 
yttermått för maximal ljudkomfort. 1-2 ljuddämpare 
kan installeras.

BRANDBACKSPJÄLL EI60
Vanligt krav vid avluft på fasad. När temperaturen i 
kanalen överstiger 72° löser smältsäkringen ut och 
spjällbladen stängs automatiskt. Kontrollera med 
den lokala sotaren vad som gäller.

TAGE

SMART FRÅNLUFTSVENTILATION 
I FLERBOSTADSHUS
Vad är det då som gör TAGE så smart? Förutom det inbyggda trådlösa styr-
systemet, funktionen för sommarnattkyla eller fuktstyrningen i badrummet, så 
tycker vi att enkelheten vid installationsförfarandet är viktigt att lyfta fram. 

• Saknas utrymme för vertikal avluftskanal kan avluften ledas ut på fasad. 
Hela installationen utförs inom den egna brandcellen, d.v.s. brandspjäll 
och automatik behövs inte. Detta ger också en högre uthyrningsgrad 
eftersom hela boytan kan bibehållas.

• Installationer kan utföras lägenhetsvis, ombyggnad kan genomföras 
utan att renovera hela huset samtidigt.

• Ventilationen behovstyrs individuellt i varje lägenhet, vilket ger en större 
eff ektiviseringsgrad och förenklar injustering och OVK.

• De trådlösa omkopplarna för frånvarostyrning och vädringsläge levere-
ras parkopplade med TAGE från fabrik och är enkla att installera.  

• Eftersom TAGE är tryckstyrd så kan man välja spiskåpa efter eget tycke 
och behöver inte begränsa sig till tillverkarens utbud. Dessutom behöver 
man inte heller elansluta spiskåpan till TAGE, vilket spar tid. 

• Injustering av anläggningen blir väldigt enkel med tryckregleringen, 
TAGE levereras med en grundinställning som många gånger är direkt 
applicerbar. Vartefter endast intrimning av frånluftsdonen återstår.

• Inga servicepunkter inne i lägenheten, eftersom TAGE är ett enklare 
frånluftssystem så uppstår inga kostnader för fi lter eller fi lterbyten.

• Trådlös kommunikation, du behöver inte tillträde till lägenheten för att 
utföra kontroller eller justeringar.

• Möjlig central övervakning med FANHUB, som gör det enkelt att anpas-
sa, identifi era driftstörningar och eventuell felkälla utan besök på plats.


