
 

 

Spaltventil och Inomhusluften 

 

Biobe ventiler ger den bästa kvaliteten på inomhusluften 

Vi har förberett några illustrationer för att förenkla för konsulter, projektledare och montörer m.fl. 
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Spaltventiler som bildene visar är bygg-

bara delar likt "LEGO" där man kan 

välja insida och sedan utsida efter miljö. 

Exempelvis med regn skydd för utom-

hus miljö eller galler för inomhus miljö. 

Vill man även ha ljudreducering så går 

även det att lägga till i efterhand. 

 

Det går också att komplettera sitt pro-

jekt med extra ljudreducering, detta 

möjliggörs med en ljudkassett som pla-

ceras i karm, parti eller vägg.  

 



 

 

 

   Spaltventil        Vannese Biobe spaltventil och Vannese transparent 

Spaltventil och Vannese 

Montering - placering  
Ventilen kan monteras med öppningen upp eller ned. Rekommendationen är att montera ventilen med öppningen upp 

för att minska kalldrag.   
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Spaltventil och Ljuddämpning  

 

 

Biobe spaltventil, audiovent, ljudkasset och Vannese 

Biobe spaltventil, audiovent, og Vannese. 

AudAudiovent vill utöver att motverka brus 

och oljud också med fördel monteras där 

fönsterkarmen är djup och spaltventilen 

ensam inte klarar att rikta luftdraget uppåt. 

Montering - Kombination och luftdrag 

Om det är möjligt montera ventilen så att luftdraget går uppåt. Här illustreras en av Biobes mest sålda spaltventiler, 

kombinerat med ljuddämpande ventil ”audiovent”. För maximal ljuddämpning går det att bygga in ljudkasset i karmen 

och en Vannese på utsidan av huset.  

Biobe Spaltventil, påbyggt, och Vannese.  

”Påbyggt” används för att luften enklare riktas uppåt. Ventilen 

monteras fördelaktigt där fönsterkarmen är djup så att 

spaltventilen får riktat luftdraget uppåt. För optimalt 

inomhusklimat bör eventuellt filter i ”Påbyggnadsdelen” bytas 

ut på regelbunden basis. För tillfällen då denna lösning inte 

är tillräcklig kan spaltventilen monteras så att luftdraget rättas 

ned.  

Biobe spaltventil, audiovent 

Luftdraget riktas uppåt  
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Spaltventil och Ljuddämpning  

 

Monteringsanvisning spaltventil och ljuddämpningsmodul/

audiovent 

Montering - beståndsdelar & detaljer  
Monteringsillustration av Spaltventil i kombination med audiovent och beståndsdelarna i monterad version 

inklusive Vannese. 

Audiovent 

genomskärning  

Genomskärning av Spaltventil, Audiovent och 

karm 
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