
Healthbox 3.0
- Världens smartaste frånluftsfläkt

Frisk luft i din bostad Skapa ett hälsosamt 
inomhusklimat och uppnå 
energibesparingar med 
behovsstyrd ventilation.

Spara upp till 50% av 
energin som används 
till ventilationen.

18 000
sålda aggregat 2017*

Healthbox 3.0

* i europa



Frisk luft i din bostad
Ventilation som anpassar sig efter dig

Uppvärmning Energibesparing per år Kostnadsbesparing per år

Bergvärme 900 kWh 1 350 kr

Fjärrvärme 2 100 kWh 1 900 kr

Direktverkande el 2 100 kWh 3 200 kr

Minska dina uppvärmningskostnader
Att investera i ditt inomhusklimat är både bra för 
hälsan, miljön och plånboken. Eftersom ventilationen 
går ner när den inte behövs sparar du stora mängder 
energi för uppvärmning i jämförelse med ett konven-
tionellt ventilationssystem. Generellt sett sparar du 
40-50 % av energin som används till ventilationen. 
Kostnadsbesparingen skiljer sig lite beroende på bland 
annat vilken uppvärmning du har i huset. Nedan ser 
du några exempel på ett standardhus på 150 m2 med 
olika värmekällor.

Den smarta ventilationen känner av när du lagar mat, 
duschar eller sover och anpassar ventilationen efter 
dina aktiviteter i hemmet. När du inte vistas i rummet 
eller går hemifrån går ventilationen automatiskt ner på 
miniminivå för att spara energi till uppvärmning och el 
till fläkten. Det bästa är att allt sker automatiskt utan 
att du behöver tänka på ventilationen. Om du vill kan 
du naturligtvis följa och påverka ventilationen i en app 
på svenska i telefonen eller surfplattan. 

Beräknat i TMF Energi, standardhus i Stockholm på 150 m2 i förhållande till konventionell frånluftsventilation. 
De boende lämnar huset 8 h/dag. Räknat med elpris 1,50 kr/kWh samt 0,90 kr/kWh för fjärrvärme.



Vi utvecklar behovsstyrd ventilation för bostäder i 
samarbete med det belgiska företaget Renson.
Vi har lösningar för villor, fritidshus och flerbostads-
hus. Våra system är anpassade till svenska 
förhållanden och finns redan i hus från välkända 
hustillverkare så som Fiskarhedenvillan. Vårt 
specialområde är kostnadseffektiva lösningar för 
renovering av befintliga hus.
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Kostnadseffektiv lösning för hus med 
självdragsventilation och frånluftsventilation
Bor du i ett hus byggt före 1980? Har du självdrag och 
bytt fönster eller tilläggsisolerat? Har du imma på sov-
rumsfönster när du vaknar eller badrumsspegeln efter 
att du duschat? Eller har du en vanlig frånluftsfläkt som 
konstant ventilerar ut all varm inomhusluft i onödan? 
Healthbox 3.0 är särskilt utvecklad för att kunna instal-
leras i denna typen av hus med så skonsamma ingrepp 
som möjligt. Detta gör att investeringen för behovsstyr-
ning betalar tillbaka sig snabbt i relation till energibespa-
ringen som uppnås under livslängden. Återbetalningsti-
den blir cirka 5 år för hus med fjärrvärme/vedeldningen 
och 8 år för hus med bergvärme. 

Har du en kallvind, kattvind, ett förråd, 
teknikrum eller en större garderob?  
Då blir installationen oftast enkel och antalet synliga 
delar kan minimeras. Det finns flera andra möjliga 
placeringar eftersom fläkten är liten och smidig. Från-
luftsdonen som sitter i rum där luften ska evakueras är 
stilrena och finns i flera designer som du får välja vid 
beställning. De är vita och kan enkelt övermålas för att 
smälta in i olika miljöer.

Service och underhåll
Underhållsbehovet är lågt och det krävs inga återkom-
mande filterbyten eller årlig rengöring av värmeväxlare. 
Eftersom Healthboxen totalt sett ventilerar mindre än 
andra ventilationssystem tar det längre tid för kanalsys-
temet att smutsa igen. För att öka livslängden på fläkten 
och för en ekonomisk drift av systemet är det dock vik-
tigt att rengöra fläkt och kanaler med några års mellan-
rum. Vi hjälper dig gärna att lägga upp en serviceplan.


