
För torkrum, torktumlare och torkskåp 
Luftmixdonen för bort varm, fuktig luft från 
torkrummet, torkskåpet eller torktumlaren
och tillför uteluft till rummet. Genom luftbytet 
torkar textilierna snabbt och effektivt.

Funktion
Luftmixdonen fi nns i två utföranden, med 
en eller två friskluftsventiler. Den avgående 
varma, fuktiga luften går ut genom donet 
och öppnar friskluftsventilen när den 
passerar den värmekänsliga termostaten. 
Friskluftsventilen är också självreglerande 
efter utomhustemperaturen.

Praktiskt och lättskött
Genom sin enkla konstruktion är luftmix-
donet lätt att rengöra och mycket lätt att 
installera.

Luftmixdon

Konstruktion
Donet består av en grå utomhusdel och en 
inomhusdel som är vitlackerad. Inom-
husdelen har en resp. två självreglerande 
friskluftsventil/er samt en anslutningsstos 
till torkrummet, torkskåpet eller torktum-
laren.

Luftmixdon

Specialister på professionell tvättstugeutrustning sedan 1945

Garantier

Vid köp av produkten ingår 2 års heltäckande garanti. Det fi nns 
möjligheten att teckna avtal om 5 års heltäckande garanti. För full-
ständiga garantivillkor se www.podab.se.

Om PODAB

Sedan 1945 har vi jobbat med professionell tvättstugeutrustning. Inget 
annat. Det är det som gör oss till specialister. Våra produkter fi nns i 
fl erbostadshus, på hotell och restauranger, på brandstationer, sjukhem 
och ridhus, för att bara nämna några platser.



Modell 1 ventil 2 ventiler

Huvuddata Stos/anslutning, Ø mm 125 160

Art nr 141009 141018

Styrutrustning Termostatvent. +5 - +20°C känselkropp för forcering tilluft vid evakuering

Håltagning Fyrkantigt hål, mm 200x200 250x250

Runt hål, Ø mm 200 300

Vikt Vikt netto, kg 5,5 9,0

Vikt med emballage, kg 6,5 10,5

Mått utomhusdel Bredd, mm 200 295

Djup, mm 210 235

Höjd, mm 230 290

Mått inomhusdel Bredd, mm 230 295

Djup, mm 240 230

Höjd, mm 252 295

Mått monteringsram inomhusdel Bredd, mm 310 380

Höjd, mm 330 380

Mått monteringsram utomhusdel Bredd, mm 280 370

Höjd, mm 306 370
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