
P a r t n e r s h i p  t o  b u i l d  e x c e l l e n c e .

Biobe-pystyventtiili XSP on pystysuoraan asennettava versio Biobe VS  
-venttiilistä. Sen avulla voidaan tuloilma tuoda hallitusti sisään sekä paino-
voimaisessa, että koneellisessa ilmanvaihdossa ja turvata riittävä raitisilman 
saanti huonetiloihin. Tuloilmamäärä on mitoitettavissa asunto- ja
huonekohtaisesti valitsemalla oikea venttiilikoko. 

Suodatinyksikkö vähentää tuloilman epäpuhtauksia ja mahdollistaa venttiilin 
asennuksen ulommaksi karmista. Virtausaukot suuntaavat korvausilman venttiilin 
molemmille sivuille. Täydellinen karmiventtiili XSP koostuu pystyventtiilistä (X),  
suodatinyksiköstä (S) ja pystyulkosäleiköstä (P). 

MATERIAALIT
Venttiili, suodatinkotelo ja ulkosäleikkö valmistetaan säänkestävästä alumiinista. 
Suodatin on solumuovia. Karmin sisäpinnalle kiinnitetyt venttiili ja suodatin eivät
muodosta kylmäsiltaa ilmakanavan kylmien sisäosien kanssa. Tämä vähentää  
merkittävästi venttiilin jäätymisriskiä pakkasella. 

Biobe pystyventtiili XSP
 “Korvausilma  

suuntautuu  
venttiilin  
virtausaukoista  
sen molemmille 
sivuille.



Biobe-pystyventtiilien ääneneristävyydet jyrsityllä aukolla
(ei äänenvaimenninta)

Venttiili Dn, e, w+C Dn,e,w+Ctr

Biobe 30 34 dB 34 dB

Biobe 40 33 dB 33 dB

Biobe 50 31 dB 31 dB

Biobe 60 30 dB 30 dB

Biobe-pystyventtiilien ilmamäärät jyrsityllä aukolla  
(VTT RTE 4035/01)

Venttiili Virtausaukon koko  l/s (5 Pa) l/s (10 Pa) l/s (20 pa)

Biobe 30 12 x 300 mm 2,2 3,3 5,0

Biobe 40 12 x 400 mm 2,8 4,3 6,4

Biobe 50 12 x 500 mm 3,5 5,3 8,0

Biobe 60 12 x 600 mm 4,0 6,0 9,0

Biobe 60+H60130 12 x 600 mm 3,2 4,8 7,3

TILAUSTIEDOT
Biobe pystyventtiili sis. venttiilin, suodattimen ja ohjainosat 

Biobe X30 pystyventtiili
Biobe X40 pystyventtiili
Biobe X50 pystyventtiili
Biobe X60 pystyventtiili

Biobe S30 suodatin
Biobe S40 suodatin
Biobe S50 suodatin
Biobe S60 suodatin

Biobe P30 pystyulkosäleikkö
Biobe P40 pystyulkosäleikkö
Biobe P50 pystyulkosäleikkö
Biobe P60 pystyulkosäleikkö

raaka-aine  alumiini/solumuovi
värit A eloksoitu alumiini   ~RR21
 R ruskea    RAL 8019
 V valkoinen   RAL 9010
 Muut RAL-sävyt tilauksesta
myyntierä  sop. mukaan

 
 
Läpiviestikanava lisävarusteena.
Tilkerakoon ja jyrsittyyn aukkoon saatavissa myös äänenvaimennin.

Räjäytyskuva 1-karminen pystymallista
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Räjäytyskuva suodattimesta ja venttiilistä


