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TrygghetsVakten Pro-X:ssä yhdistyvät tehokas kuivauskapasiteetti ja tuuletus sekä 

alhainen energiankulutus ja siksi se on selvä valinta alapohjiin, jotka ovat erittäin 

kosteita, ja joissa on hajua tai radonia. Kuivausjärjestelmän energiankulutus on 

erittäin alhainen ja se toimitetaan markkinoiden parhaimmilla takuilla. 

 

 

 

 

• Erittäin alhainen energiankulutus 
(suun. 4 kwH per m²ja vuosi) 

• Erittäin pieni huollon tarve 

• Hiljainen ääni 

• Jopa 50 vuoden käyttöikä 

• Yksinkertainen asentaa 

• Seitsemän vuoden tehdastakuu* 

• Vuoden tyytyväinen asiakas takuu* 

TrygghetsVakten Pro-X on kehitetty erityisesti 

kosteita alapohjia varten, joissa esiintyy 

haitallisia aineita kuten radonia, hometta tai 

maahajuja. 

TrygghetsVakten Pro-X tuulettaa haitalliset 

aineet perustasta samanaikaisesti, kun se pitää 

alapohjan kuivana niin että hometta ja lahoa ei 

pääse syntymään. Lisäksi energiankulutus on 

erittäin alhainen. 

 

* Seitsemän vuoden takuu kaikille osille, paitsi puhaltimelle, joka toimitetaan kolmen vuoden 

takuulla. Jos et ole kolmen vuoden päästä tyytyväinen tulokseen voit palauttaa TrygghetsVaktenin 

ja saada takaisin 95 % ostosummasta. Lue lisää osoitteesta www.trygghetsvakten.se 
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Suurin teho: 940 W  

Puhaltimen teho: suun. 350 m3/h 

Lämmityskaapelin pituus: 2 x 36 m  

Normaali sähkönkulutus: 4 kWh per m2/vuosi 

Järjestelmän kapasiteetti: ca: 150 m2 / 100 m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
rygghetsVakten Pro-X on tehokas ja 

ympäristöystävällinen ratkaisu 

alapohjan kosteusongelmiin. 

Puhaltamalla paljon ilmaa alapohjan läpi 

ulkoilman ollessa paljon alapohjaa kuivempi 

saavutetaan mahdollisimman suuri 

ympäristöä kuivaava teho. Pienin tuuletus 

ylläpidetään aina vaikka olisi kosteampaa 

ulkona. Tämä tuulettaa tehokkaasti radonin, 

homeitiöt ja maabakteerit ulos perustasta. 

 

rygghetsVakten Pro-X:n kosteudella 

toimivaa tuuletusta käytetään 

mahdollisimman pitkälle pitämään 

alapohjan kuivana. Järjestelmä valvoo 

alapohjan ilmastoa todetakseen, onko 

olemassa riskiä homeitiöiden ja 

lahottajasieni-itiöiden kasvamiselle. Jos 

kosteudella ohjattu tuuletus ei pidä alapohjaa 

tarpeeksi kuivana lämmitys aktivoituu, joka 

heti laskee suhteellisen kosteuden ja poistaa 

kosteuden. 

 

 

 

Perustan tuuletusta pienennetään osittain, mutta 

vähintään yksi tuloilmaventtiili jätetään auki 

varmistamaan, että ilma virtaa koko perustan läpi. 

Jäljellä oleva avoin tuloilmaventtiili merkitsee 

myös, että on tarpeeksi aikaa huomata 

käyntikatkos ilman vahingon riskiä. Vanhemmissa 

alapohjan kosteudenpoistajissa tuuletus suljettiin 

kokonaan, joka käyntikatkoksissa merkitsi nopeaa 

homevaurioiden riskiä. TrygghetsVakten Pro-

X:llä sinun ei tarvitse ottaa tätä riskiä! 

 
Järjestelmä on rakennettu mahdollisimman pienellä 

huoltotarpeella ja siinä on erilliset toiminnot eri 

järjestelmissä, mikä takaa erittäin hyvän 

käyntivarmuuden. Alhaisella energian kulutuksella 

ja pitkällä käyttöiällään TrygghetsVakten Pro-X 

tarjoaa varman ja kustannustehokkaan ratkaisun 

alapohjan ongelmiin. 
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Alapohjan suojaaminen kosteudelta, hajuilta ja 

homeelta ei ole ikinä ollut yksinkertaisempaa 
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