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BRA VENTILATION SYNS INTE, 
HÖRS INTE, MEN DU KÄNNER 
DIREKT ATT DET ÄR BRA!

Saleryd FTX aggregat LOKE ger ett friskt och hälsosamt inomhusklimat året om, det gör att 
din familj och ditt hus mår bra. LOKE byter inte bara luften i ditt hus, den återvinner värme, 
fi ltrerar luften, och optimerar temperaturen efter behovet. Du anpassar ventilationen mellan 
normal ventilation, värdring, frånvaro, svalka eller ekonomi direkt i din mobil eller surfplatta.

LOKE FTX VENTILATION

TILL
• Hälsosam och frisk luft för villor, radhus, parhus.
• Passar bostäder upp till 240-350 m²
• Placeras på vind eller i biutrymme.
• Går upp via vindstrappa. 

LOKE gör att din familj och ditt hus mår bra!
FTX aggregat LOKE tillför ny och frisk luft i husets alla sovrum och 
vardagsrum. Den friska uteluften fi ltreras och förvärms med återvun-
nen energi från den förbrukade luften som tas från husets fuktutrym-
men som badrum, wc och tvättstuga. All luft i huset byts ut varannan 
timma, men värmeenergin tas tillvara i LOKE och du sparar ca 45 
kronor per kvadratmeter och år i uppvärmningskostnader.  VARFÖR

• Ger en frisk och häsosam innemiljö året om.
• Eff ektivt luftutbyte i alla rum.
• Filtrerar bort pollen och luftburna föroreningar.

NÄR
• Passar nybyggda villor och bostäder.
• Lämplig vid renovering och för utbyte. 
• Energieff ektivisering av frånluftsventilation.
• Konvertering av självdragshus.

HUR
• Kombineras med fördel med jord eller bergvärme.
• Lämplig tillsammans med fjärrvärme. 
• Förutsätter att kanalsystem fi nns eller kan installeras.

Miljövänligt boende med Saleryd AB !
På Saleryd AB tror vi på hållbara lösningar som inte bara hjälper för 
stunden, utan ger din bostad och din familj rätt förutsättningar under 
lång tid. Vi utvecklar och tillverkar våra produkter i jordnära miljö, mitt 
på västgötaslättens landsbyggd i Saleby strax utanför Lidköping.  
Vi strävar efter att utveckla smartare och energieff ektivare ventila-
tionsprodukter som minskar energianvändningen i vårt samhälle. Vi 
hämtar vår inspiration från jordbruksbyggden, där närhet och kunskap 
ständigt står i fokus för att tillverka produkter som kan användas under 
lång tid.
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Saleryd FTX aggregat LOKE är förberedd för att styras via valfri smart-enhet. Det betyder att du enkelt kan ansluta 
din smart telefon, surfplatta eller pc till aggregatet, så länge den har wi-fi  kommunikation. Du kan även välja att 
köpa till en 8” surfplatta som levereras med väggfäste och nätadapter, för att användas som en permanent plattform 
för att kommunicera med LOKE. Passa även på att samla dina övriga appar för ditt smarta hem på samma ställe.

LOKE levereras alltid med Wi-Fi anslutning

Wi-Fi möjligheter
• Det behövs ingen separat kontrollpanel

• Du har allt samlat i din egen mobil eller surfplatta

• LOKE kan anslutas till ditt wi-fi  hemmanätverk

• Få notiser och larm i din mobil eller surfplatta

Återförsäljare i din närhet
Så här beställer du ditt nya inneklimat...

Värmeåtervinning
• Hög komfort och ett friskt hem

• Återvinner energin i den varma förbrukade luften

• Återvinner kyla under varma sommardagar

• Minskar uppvärmningskostnaderna med ca 45 kr/kvm

Filtrerad frisk luft i hela huset
• Frisk fi ltrerad luft tillförs i alla sovrum och vardagsrum

• Luften renas från pollen och skadliga partiklar

• Eff ektivt luftutbyte genom hela bostaden

• Motverkar radon, fukt och mögelproblem


