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Den smartaste ventilationslösningen för ditt hem

Waves
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BETYDELSEN AV WAVES
I en värld där en sund livsstil vinner mer och mer mark tenderar människor
att förbise att ett hälsosamt inomhusklimat är lika viktigt. Det är här Waves
kommer in. Waves har utformats för att passa hem med bristfällig ventilation.
Trots att den är liten, är den mångsidig och gör att du kan dra nytta av
behovsstyrd ventilation.

VAD KAN VENTILATION BETYDA FÖR DIG?
I motsats till vad många tror är luftkvaliteten inomhus åtta gånger sämre
än utomhus. Matlagning, duschning, rengöring, svettning, till och med
andning leder till förorenad luft. När hus blir alltmer lufttäta, stannar
dessa föroreningar inuti byggnaden. I stället för att släppa in ny frisk luft,
stannar gammal luft kvar inomhus och bidrar till ett dåligt inomhusklimat.

€
Ingen isolering och
ingen ventilation

BEHOVSSTYRD VENTILATION
Det är inte möjligt för oss människor att upptäcka vissa förändringar i
luftkvaliteten. Vi kan till exempel inte känna när en del luftföroreningar når
alltför höga koncentrationer. Vi kan därför inte förvänta oss att de boen
de ska kunna bedöma den ventilationsnivå som krävs för ett hälsosamt
inomhusklimat.
Därför är det viktigt att ventilationsnivån justeras automatiskt utifrån det
faktiska behovet. Detta uppnås genom smarta sensorer som kan anpassa
ventilationsflödet för olika situationer i realtid. Om luften i ett rum är av
god kvalitet sänks flödet i det rummet och ökar igen om luften blir sämre.
Den automatiska styrningen möjliggör en avsevärd minskning av energi
förbrukningen jämfört med en ventilation som går med samma flöde året
runt, oavsett hur rummen används.

Isolering men ingen
ventilation

Isolering och
kontrollerad
ventilation
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INUTI WAVES®
Trots sin kompakta storlek har Waves imponerande prestanda. Både EC-fläkten och högteknologisk tryckkalibrering lägger grunden för
dess energieffektivitet. Tack vare inställningen tyst läge, kan alla njuta av en lugn natt.

Med SmartConnect kan du övervaka
luftkvaliteten i din smartphone

Energieffektiv EC-motor

Kretskort med integrerad VOC &
fukt-detektering

CO2 sensor

Lämplig för installation i våtrum

 Toalett
 Badrum
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 Kök
 Tvättstuga

50m3/h
vid 80 Pa
Eftersom Waves kalibrerar sig själv ser den
till att inställda luftflödet faktiskt levereras oavsett var du installerar Waves.

Tryckkammare
Elegant design

Minimalt underhåll +
enkel montering

Kraftfullt fläkthjul

VISSTE DU?
Genom att kombinera flera
Waves kan du skapa ett helt
ventilationssystem. Dessutom
kan de separata enheterna
styras och övervakas med
samma app.
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Varför övervaka CO2?
Vanligtvis produceras CO2 av luften vi andas ut. Det är ofarligt i små mängder. Det kan dock påverka din hälsa när
nivåerna stiger över det rekommenderade gränsvärdet. Dessutom är CO2 en mycket tillförlitlig indikator på luftens
kvalitet.
Varför övervaka VOC?
VOC (flyktiga organiska föreningar) är kemikalier som lätt avdunstar vid rumstemperatur och fortsätter att göra
det under lång tid. VOC omfattar vätskor som färg, nagellackborttagare, bränsle, rengöringsprodukter etc., men
även fasta material som nytt vinylgolv eller mattor. Kortvarig exponering kan orsaka yrsel, sömnighet, huvudvärk,
illamående etc.
Varför övervaka H20?
Aktiviteter som matlagning, duschning, strykning, rengöring etc. ökar risken för fukt inomhus. Genom att övervaka
fuktnivåerna kan det undvikas så mycket som möjligt. Därför är H20 en viktig indikator för att hålla fuktnivån i en
byggnad under kontroll.
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WAVES MODELLER
Till skillnad från traditionella badrums- eller toalettfläktar, som du måste slå på och av med en brytare, går Waves ett steg längre. Med sina
sensorer övervakar Waves luftkvaliteten för CO2, fukt och obehaglig lukt och justerar dess ventilationsnivå automatiskt därefter. Waves är
den perfekta lösningen för dem som tänker renovera badrummet, installera en extra toalett eller montera ett nytt kök och som alltid vill
ha överlägsen inomhusluftkvalitet. Förutom versionen med fukt- och VOC-sensor finns Waves CO2 som även har en CO2-sensor. Denna
sensor känner av CO2 i inomhusluften. När CO2-nivåerna är för höga kommer Waves att öka ventilationsnivån så att inomhusluftkvaliteten i
badrummet, toaletten eller köket återgår till det normala.

Waves

Waves CO2

0 till 100 % +/- 3 %

0 till 100 % +/- 3%

10 till 75 °C +/- 0.2 °C

10 till 75 °C +/- 0.2 °C

Lukt & kemikalier

Lukt & kemikalier
CO2

220-240 V
802.11 b/g/n @2.4GHz

Kraftfull men ändå tyst tack vare den specifika
designen med innesluten motor

Behovsstyrd
ventilation

Integrerade sensorer mäter inomhusluftkvaliteten i
frånluftsflödet

Garanterad god luftkvalitet
Frånluftsflödet styrs utifrån den uppmätta kvaliteten
på inomhusluften
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TITTA PÅ VIDEON
HUR DU
INSTALLERAR
WAVES?

Waves
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WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=YSI04SA_7HK

PRAKTISK GUIDE
VAD SKA DU TÄNKA PÅ NÄR DU INSTALLERAR WAVES?
Waves har utformats för att installeras i badrum, toalett eller kök. Medan Waves känner av lukt och fuktighet, kontrollerar Waves CO2 även
CO2-nivåerna.

I de här rummen

I ditt badrum

IP44

Vi vill påpeka att Waves måste installeras minst 5 cm från väggen.
Detta för att säkerställa att frontluckan alltid kan tas bort.

Zoner

REKOMMENDERAT LUFTFLÖDE
Rum

Minimalt luftflöde

Badrum
Tvättstuga

När du installerar en elektrisk apparat i ditt badrum, tänk på att du
inte kan placera den var du vill. Ett badrum är uppdelat i fyra zoner
(0 upp till 3), rangordnade efter risknivån för att vatten kommer
nära eller vidrör elförsörjningen. Waves är lämpligt att installeras
i zonerna 2 och 3.

50 m3/h

Kök
Open keuken

75 m3/h

Toalett

25 m3/h

0

Min. IP-X7, skydd mot
nedsänkning, upp till 1 m djup

1

Min. IP-X5, skydd mot
vattenstrålar

2

Min. IP-X4, skydd mot
stänk av vatten

3

Min. IP-X1, skydd mot
droppande vatten
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SMART VENTILATION
Eftersom människor inte kan se luft behöver
vi sensorer som analyserar luftkvaliteten för
oss. Ett ventilationssystem bör åtminstone
övervaka och automatiskt justera fukt, VOC
och CO2-nivåer.

BEHOVSSTYRD
ZON

ADAPTIV
Ventilationen är inte bara smart, utan
tar också hänsyn till de boende och
husets beläggningsgrad. Genom att
justera ventilationsnivån i enlighet med
dessa parametrar kan du undvika onödig
energiförbrukning, i genomsnitt 30% till 50%
jämfört med ett ventilationssystem som inte är
behovsstyrt.

Olika rum i huset kräver olika
tillvägagångssätt. I badrummet är
till exempel luftfuktighet det största
problemet, medan lukt och CO2-nivåer
är de främsta syndarna i en toalett eller
ett sovrum. Därför är det bäst att reglera
ventilationsnivån i varje rum separat.
Dessutom kan Waves förbättra luften i
intilliggande rum (t.ex. sovrum) baserat
på luftkvaliteten i den utsugna luften (t.ex.
Waves i badrummet).

Interaktiv app
informerar boende om
inomhusluftkvaliteten 24/7
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Anpassningsbar

TYDLIG ÖVERBLICK AV LUFTKVALITETEN
SMARTCONNECT
Det integrerade SmartConnect-systemet överbryggar klyftan mellan Waves och den digitala världen. Det gör att användaren kan
interagera med enheten via appen. Den här appen hjälper dig inte bara att ställa in Waves; den kommer också att övervaka förändringar
i luftkvaliteten som du alltid kan följa i realtid. Dessutom kommer SmartConnect att hålla dig informerad om nya funktioner och utföra
programuppdateringar automatiskt.
* Vår app följer den europeiska förordningen om dataskydd (GDPR).

Skärmfärgen ger en indikation på
luftkvaliteten i varje rum

Ventilationsnivå under det
senaste dygnet

LADDA NER
APPEN

TYST LÄGE
En annan inställning är tyst läge:
används för att sänka
flödeshastigheten under vissa timmar,
till exempel på natten.
WWW.MY-LIO.EU
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Waves
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SLUTFÖR INSTALLATIONEN
Renson® erbjuder våra kunder ett komplett utbud av ventilationsprodukter.
Vi är övertygade om att följande produkter kommer att komplettera din
renovering:
Takhuv

Estetiska takhuvar,
tillverkat av blyfritt material.
Extremt lågt tryckfall.

Fixscreen® Solar
Externt solskydd som
drivs av solenergi

Type 641 ø100 & ø125
Ytterväggshuv tillverkat av
aluminium

Naturlig tillförsel av frisk luft

Invisivent®

Diskret fönsterventil
ovan fönsterkarm med
självreglerande klaff.
Fönsterbyte

THM90

Fönsterventil med
självreglerande klaff.
Glasbyte

AR75

Fönsterventil med
självreglerande klaff.
Glasbyte

Transivent

Ventil med självreglerande
klaff för installation i
rulljalusier.

Sonoslot®

Akustisk slitsventil med
självreglerande klaff.

Mer information :
WWW.RENSON.EU/GD-GB/PRODUCTS/
VENTILATION/WINDOW-VENTILATION
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INSTALLATIONSKOMFORT
Ventilering av våtrum gör att luften kan röra sig genom hela huset. Det gör även att andra rum får frisk luft. Rum intill våtrum där Waves
installeras kommer också att dra nytta av förbättrad luftkvalitet.
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Många monteringsalternativ tack vare IP44-klassificering och att Waves bygger upp ett stort tryck
Lämplig för vägg- och takmontering
Lämplig för kanaler Ø100 & Ø125 mm tack vare en skumring
Steg-för-steg-instruktioner med appen
Automatisk kalibrering baseras på en tryckmätning för att säkerställa att nödvändigt luftflöde levereras effektivt
Luftflödet kan finjusteras

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Waves®
Typ av ventilation

Decentraliserad mekanisk behovsstyrd ventilation
75 m3/h (vid 38 Pa)
50 m3/h (vidj 80 Pa)
25 m3/h (vid 120 Pa)
fläktegenskaper: se graf nedan

Max. luftflöde

Anslutningsspänning

230 Vac ±10% (50 Hz, 60 Hz)

Max. Effekt

4.5 Watt

Mått:
- Enhet
- Förpackning

185 x 185 x 50 mm (LxBxH)
222 x 206 x 128 mm (LxBxH)

Ø anslutning

100 mm eller 125 mm med den extra skumringen

Fläkt

Energieffektiv EC-fläkt med Ø 92 mm fläkthjul

Variabel tryckreglering

Under installationen bestäms lägsta möjliga trycknivå enligt erforderligt frånluftsflödet.
120 Pa
- Rekommenderat arbetstryck vid inställt flöde: ≤ 50 Pa
- Referensvärde för ett mycket bra arbetstryck vid inställt flöde: ≤ 25 Pa

Max. arbetstryck
Avläsning av
kalibreringstryck

med appen
Kalibreringen utförs i två på varandra följande steg:
- Steg 1: tryckförlust i kanal och extraktionsflöde avläses automatiskt
- Steg 2: automatisk beräkning av fläktens rotationshastighet

Automatisk kalibrering av
luftflödena
Tidsåtgång för den
automatiska kalibreringen

30 sekunder

Internet

Använd appen eller WPS-knappen för att ansluta till Wi-Fi

Garanti

2 år
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RENSON® Headquarters
Maalbeekstraat 10, IZ 2 Vijverdam, B-8790 Waregem, Belgium
Tel. +32 56 30 30 00
info@renson.eu
www.renson.eu

