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Fremragende ventilation
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A+ mærke i energieffektivitet

ICONIC AWARD 2019: Innovative Architecture / German Design Council

Præmieret som kosteffektiv ventilationsløsning

Certificeret som passivhus komponent (DE)

Ingen rørføring nødvendig

Behovsstyret luftkvalitet og fugtstyring med 8 Sensorer

Optimal Støjdæmpning op til 60 dB og med ekstrem lydsvag drift

Beskytter mod finstøv og pollen med effektive filtre (ePM 10 eller ePM 1)

Automatisk Service-Mails og Smartphone Styring

Behovsstyret ventilation
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Et liv med frisk luft
Er det ikke en fristende tanke? Et hjem med behagelig frisk luft, og det samtidig med at varme 

omkostningerne er holdt på et absolut minimum. Det behovsstyrede ventilationssystem gør 

dette muligt, og beskytter samtidig bygningerne.

Vi bruger mere end 90 procent af vores liv indendørs og 

her har vi behov for vores absolut vigtigste levnedsmiddel 

- frisk luft. Uden det nødvendige luftskifte, samles ska-

destoffer, fugtighed, støv og dårlig lugt. Udluftning alene 

via vinduer, er med de nye tætte byggemetoder, ikke  

mere tilstrækkelig. 

Perfekt indeklima
Ventilationssystemet freeAir sørger automatisk for en 

behagelig luftkvalitet. 8 sensorer opsamler alle relevan-

te data om luftkvaliteten og regulerer den kontinuerlige 

friskluft tilførsel, alt efter behov. På den måde undgås 

såvel tør, som fugtig luft, ligesom de effektive filtre holder 

finstøv og pollen ude.

Spar omkostninger - og beskyt 
klimaet
Ved hjælp af den effektive varmegenvinding på over 90% 

minimeres ventilations varmetabet. Dermed er der et 

væsentligt mindre behov for tilførsel af varmeenergi. Dette 

øger bygningens energitekniske standard og dermed 

dens værdi. FreeAir er en vigtig byggesten, til at opnå  

den optimale bygnings-standard.
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Mere effektiv, færre rør
Det behovsstyrede ventilationssystem freeAir,  kombinerer fordelene fra centrale og decentrale 

ventilationssystemer. Som regel kan det monteres uden rør til indblæsning og med kun en 

åbning i ydervæg pr. lejlighed - ideel til nybyg og sanering.

Behovsstyret ventilationsanlæg 
med modstrøms-varmeveksler 
og tilslutningsmulighed yderligere 
rum (indblæsning/udsugning)
 
Luftfl ow 8 -100 m3/h
87% varmegenvinding Iht. 
PHI og EN13141-8
 
Styring med 8 sensorer:
- 1 CO2-Sensor
- 2 Fugtsensorer
- 4 Temperatursensorer
- 1 Lufttryks-sensor

Ventilation som teamwork
I ventilationssystemet fra bluMartin, kan freeAir 100 nemt 

suppleres med den smarte  freeAir plus mellem - ventila-

tor til yderligere rum. freeAir 100 forsyner rummene med 

frisk udeluft, udluftningskrævende rum som badeværel-

ser, forbindes direkte til systemet med rør-forbindelser. 

Øvrige rum kan så efter behov forbindes via freeAir plus, 

monteret direkte i væggen helt uden rør. Sensorer i freeAir 

plus sammenligner luftkvaliteten i i de forbundne rum og 

aktiverer efter behov, videreledning af den friske luft.

Ausgezeichnete Technologie
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Minimal arbejdsindsats
Det gennemprøvede koncept, minimerer antallet af ventila-

tionsrør og dermed mængden af planlægning og arbejde 

i forbindelse med ventilationssystemet. Da freeAir kun 

dækker en boligenhed, er der heller ikke behov for yderli-

gere brandforanstaltninger som eksempelvis montage af 

brandspjæld og vedligeholdelse af disse.
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Optimal behovsstyring 

Det ydervægs monterede ventilationsanlæg 

freeAir 100 og mellem ventilatoren freeAir plus, 

arbejder sensor styret og tilpasser ventilationen 

til det aktuelle behov. Dette sikrer en konstant 

høj luftkvalitet. Samtidig med at energiforbrug, 

varmetab og støj minimeres. freeAir 100 har 8 

sensorer og freeAir plus 3 sensorer som, sørger 

for styringen.

Maksimal varmegenvinding

Den effektive modstrøms varmeveksler i freeAir 

100, henter mere end 90% af varmen i udsugnings 

luften tilbage. Iht. PHI-Kriterier og EN 13141-8 

er der tale om 87%. Dermed bliver langt største-

delen af varmen genvundet og sikrer dermed 

det mest energieffektive byggeri.

Intelligent aktiv mellem-venti-
lator for tilslutning af yderligere 
rum uden rørføring
 
Volumenstrøm 30-70 m3/h
 
Styring med 3 Sensorer:
- VOC-Sensor
- Fugtsensor
- Temperatursensor

Tværsnit freeAir 100 med modstrøms varmeveksler

Eksempel: 2 værelses lejlighed med 
en freeAir 100 og en freeAir plus

Video til
freeAir-System
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Lev sundere
Med freeAir kan du roligt trække vejret dybt. Den nyeste fi lterteknologi holde pollen og fi nstøv ude. 

Optimal lyddæmpning sørger for ro - ideelt særligt i bymæssig bebyggelse. 

De integrerede sensorer i FreeAir ventilationssystemet, 

sørger helt automatisk for et behageligt indeklima. 

Det intelligente fugtstyringssystem forebygger mod 

såvel for tør, som for fugtig luft. Således er indeklimaet 

altid perfekt.

Højeste fi lterklasse
Ventilationsagregatet freeAir 100 er udstyret med sær-

deles effektive fi ltre i klasse ePM 10. og som tilvalg på 

indblæsningen klasse ePM 1. fi nstøv, pollen, skadestoffer 

og insekter bliver ude. Ved hjælp af behovsstyringen af 

ventilationen og den store fi lterfl ade, har fi ltrene en meget 

lang levetid typisk omkring et år.

Lyddæmpning op til 60 decibel
Ro er en af de vigtigste faktorer for vores velbefi ndende. 

Den lyddæmpende freeAir 100 lader ganske enkelt støjen 

blive ude. Den dæmper som standard lyden med 48 dB, 

med Premium Cover 58 dB. i kombination med indbygning 

i vinduets lysning er dæmpningen helt oppe på 60 dB.

Behagelig sommerkøling
Om sommeren funger varmeveksleren som kuldeveks-

ler og køler den indstrømmende luft. Er det i den varme 

del af året varmere indenfor end ude, udnytter som-

merkølings-funktionen den kolde natteluft og nedkøler 

ved at åbne sin bypass klap.
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Bo energieffektivt
I private husholdninger bruges mer end to tredie dele af energien på opvarmning. Med et 

freeAir ventilationssystem spares en stor andel af varme energien. Godt for klimaet og godt 

for pengepungen. 

På grund af sin fremragende energi effektivitet, er freeAir 

100 godkendt til passivhuse. Og har i forhold til EU 

Økodesign-retningslinie den bedste bedømmelse A+ 

Systemet sænker bygningens energibehov.

Effektiv varmegenvinding
God isolering betaler sig kun, hvis en stor del af varmen 

ikke forsvinder i forbindelse med udluftning. freeAir 100 

arbejder med en højeffektiv modstrøms varmeveksler, 

der genvinder over 90 procent af varmen i udsugnings 

luften. I forhold til systemer med entalpi varmeveksler, 

har freeAir fem til ti procent højere virkningsgrad.

Højeste energi effektivitet
Den høje varmegenvinding i freeAir 100 sker med et 

minimalt energiforbrug på gennemsnitligt 4 watt. Dette 

er muligt ved hjælp af den behovsstyrede tilpasning 

af luftskiftet, til det faktiske behov. Forholdet mellem 

genvundet og brugt energi ligger fra 1:30 til 1:50. 

Genbrug af luften ved kaskade mellem rum, hjælper 

yderligere til at spare på varme energien.  



8

Lettere projektering
Ventilations systemet freeAir 100, klarer sig næsten uden ventilationsrør. Dermed er der ikke 

behov for et centralt DIN 18017-3 ventilations system. Det forenkler brandsikring og giver 

andre muligheder i projekteringen.

Med som regel kun 1 åbning i ydermur pr. lejlighed, ingen 

indblæsnings rør og ingen sensor ledninger, gør projekte-

ring og installation meget enklere og er den idelle løsni-

ng til nybyggeri og sanering, for at leve op til de nyeste 

byggestandarder. 

 

Ingen rør til indblæsning
Systemet gør det muligt at boliger, alt efter størrelse, kan 

ventileres med kun en eller to ventilationsenheder. Rum 

der kræver udsugning, som eksempelvis badeværelser, 

forbindes direkte på anlægget. yderligere rum kan via den 

intelligente freeAir plus, forbindes med systemet helt uden 

rørforbindelser.

Forenklet brandbeskyttelse
Dyre brandbeskyttelses foranstaltninger som brandspjæld 

og lignende er der intet behov for, da anlægget kun dæk-

ker en bolig. Dette kan give store besparelser specielt ved 

etagebyggeri.
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Byg økonomisk
freeAir systemet sørger for den højeste komfort og sikrer uafhængigt af beboerne det nødven-

dige luftskifte. I 2018 blev systemet præmieret af det tyske passivhusinstitut, med en pris for 

en økonomisk ventilationsløsning for beboelsesbyggeri.

Ingen pladsbehov
freeAir 100 ventilationssystemet er særdeles kompakt og 

er placeret i en ydervæg inklusiv sin avancerede sensor 

teknik. Der er dermed ikke behov for en særlig plads til 

ventilation, en stor fordel specielt i byggerier med en høj 

kvadratmeterpris. 

 

Reducerede byggeomkostninger
Indbygningen af freeAir systemet kan enkelt integreres 

i byggeforløbet, takket være de gennemtænkte kom-

ponenter til råhuse. Da systemet kun dækker en bolig,  

bortfalder dyre brandforanstaltninger og vedligeholdelse 

af disse.

Tidligere færdiggørelse 
Når byggeriet af råhuset er afsluttet, skubbes FreeAir venti-

lations aggregatet ganske enkelt på plads i indbygnings- 

delen og startes (Ren plug and play). Herefter går der ikke 

lang tid før der er et behageligt indeklima. Der er ikke behov 

for indregulering, da systemet arbejder helt automatisk og 

volumen-konstant.

Lave driftsomkostninger
Opnås ved hjælp af den sensor-styrede tilpasning til det 

aktuelle behov, aldrig for meget og aldrig for lidt.
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Innovative funktioner
Den intelligente sensorstyring sørger for en konstant høj luftkvalitet, mens en smart software 

sørger for en enkel betjening og monitorering.

Behovsstyring med 8 sensorer
freeAir 100 styres af 8 sensorer herunder, fugt, CO2 og 

temperatur, Ventilationen tilpasses løbende det aktuelle 

behov. Dermed spares der på både el og varmeenergi og 

samtidig forlænges fi ltrenes levetid. Den intelligente mel-

lemventilator freeAir plus, arbejder også med sensor-sty-

ring (VOC, fugt og temperatur) for en optimal luftkvalitet.

Intelligent fugtstyring
Fugtighed og temperatur måles såvel inde som ude. 

Dermed kan freeAir aktivt affugte eller øge fugtindtag 

og dermed modvirke både skimmel OG tør luft.

Sommerkøling
Via temperatur-sensorene erkender freeAir hvis rumtem-

peraturen om sommeren, kommer over et forudindstillet 

niveau. Kommer ude temperaturen samtidig under dette 

niveau, eksempelvis om natten, aktiveres bypass forbi 

varmeveksler og samtidig øges luftskiftet.

Software freeAir Connect
Den Browser-baserede App, FreeAir Connect, leverer det 

perfekte overblik over luftkvaliteten, energibesparelse og 

fi ltertilstand for enheden. Den ønskede komforttilstand 

kan også udvælges direkte fra Smartphone. Automatiske 

servicemeldinger pr.e-mail, giver den fornødne sikkerhed 

for at alle anlæg fungerer optimalt, specielt nyttigt for drift-

sansvarlige inden for bolig-udlejning, hoteller, og erhverv.

Sikkerhed

Transparens

freeAir Report
Servicemeldinger 

automatisk pr. E-mail

freeAir Connect
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Rent design
freeAir 100 føjes diskret ind i bygningens arkitektur, de forskellige muligheder giver spillerum 

for individuel optik. Styringen af ventilationen er meget enkel, en knap er nok.

Diskrete facadeløsninger
Om det er et moderne nybyggeri, eller renovering af ældre 

bygninger, tilbyder freeAir-systemet en passende løsning 

til den perfekte facade integration. Systemet gør det som 

regel muligt med kun 1 åbning i ydermur pr. bolig. Den 

udvendige hætte fås som standard i rustfri eller hvid, men 

kan indfarves efter behov. Ved indbygning i vindueslysni-

ng er systemet stort set usynligt.

 

Tiltalende udsende indendørs
Den indvendige frontplade på freeAir systemet, er ikke  

meget større end en A3 side. I den grundede variant er 

det nemt at tilpasse individuelt, alternativt kan der leveres 

en frontplade i mathvid udførsel. Tilvalget Front Cover  

kan ligesom Premium lyddæmpnings-Cover - males i 

væggens farve så den er nærmest usynlig.

Udvendig hætte rustfri stål

Indvendig front (standard)

Individuel udformning (tavlelak)

Udvendig hætte hvid

Indvendig front Cover (option -3 dB)

Funktionelt design med en knaps betjening

Løsning for vindueslysning

Indvendig Premium Cover (option -12 dB)

freeAir plus
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Parcelhus Supportcenter München Giesing i stuen

Kollegie Campus Riedberg ParcelhusSystemhus HUMMEL i Frickenhausen
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Individuelle løsninger
Et bredt spektrum af succesfulde realiserede byggeprojekter, viser at freeAir-systemet er 
et oplagt valg for økonomiske ventilationsløsninger.

Personaleboliger Hospital i Landshut Hotel Das Heimsitz i Alperne i Kitzbühel Boligblok i Bozen

Dobbelthus i træ Modulbyggeri i Schöppingen Fredet bygning 
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Tekniske data
freeAir 100
Mål indvendig front 28 x 58 cm

Vægtykkelse 32 til 53 cm inkl puds (under 40 cm → dybere hætte; over 53 cm → tillæg)   

Luftstrøm 8 til 100 m³/h

Varmegenvinding 87 % (Iht. EN 13141-8)

Varmegenvindings-grad 94 % (ved 50% relativ luftfugtighed)

Varmrveksler type Modstrøm; Aluminium

Tilslutnings spænding 100 til 265 V AC

Netsikring 3 A flink (På styreprint)

Netfrekvens 45 til 65 Hz

Samlet strømforbrug Standby → 1 W; 20 m³/h → 4 W; 50 m³/h → 9 W; 100 m³/h → 38 W (Maks. rørlængde)

Vægt 10 kg

Støjniveau i rum 20 m³/h → 17 dB (A); 30 m³/h → 22 dB (A);

(i 1 meters afstand) 50 m³/h → 34 dB (A), med Premium Cover → 22 dB (A);

 85 m³/h → med Premium Cover → 35 dB (A);

Lyddæmpning Standby → 52 dB (DIN EN 10140-2; Dn, e, w)

 Drift → 46 dB (med Premium Cover max. 60 dB)

Regulering Intelligent komfort regulering med 5 niveauer

Regulering af luftflow Automatisk; Trinløst; volumen-konstant, balanceret

CO2-Regulering Automatisk

Affugtning Automatisk og særlig driftsart

Sommerkøling Automatisk og med Turbo-cool

Frostbeskyttelse Automatisk bypass regulering fra Ca. -5 udetemp

Temperaturområde -40 til 50 og 0 til +40 grader inde

Filter indblæsning Finstøvfilter ePM10 (pollen) eller ePM1 allergiker 

Filter udsug Finstøvfilter ePM10 (iso 16890)

Farve RAL 9016 eller grundet (over malbar)

DIBt-godkendelse Z-51.3-287

freeAir plus
Mål frontbeklædning 25 x 25 cm

Vægtykkelse 10 til 22 cm inkl puds (under 12 cm med medleverede afstandsstykker)

Luftstrøm 30 til 70 m3/h

Tilslutningsspænding 85 til 265 V AC

Samlet strømforbrug Standby → 0,5 W;  30 m3/h → 0,9 W; 50 m3/h → 1,4 W;  70 m3/h → 2,5 W

Støjniveau i rum  30 m3/h → 13 dB (A); 50 m3/h → 25 dB (A); 70 m3/h → 37 dB (A)

(i 1 m afstand)

Lyddæmpning 33 dB (EN ISO 10140-2; Dn, e, w)

Regulering Intelligent Comfort-regulering med 5 niveauer

Regulering af luftflow Automatisk; trinløs 

CO2-regulering (VOC) Automatisk

Affugtning Automatisk

Sommerkg Automatisk

Temperatur område 0 til +40°C

Farve RAL 9016 eller grundet (over malbar)
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Grundlæggere og direktører Thomas Schally  
og Bernhard Martin

bluMartin GmbH udvikler, producerer og sælger kompakte centrale/decentrale 

ventilationsanlæg med varmegenvinding. Virksomheden blev grundlagt i 2010 

af de 2 ingeniører Thomas Schally og Bernhard Martin, samt Elke Martin.

Virksomheden havde fra start af et klart mål: At medvirke til en større andel 

af bæredygtighed i byggesektoren. Dette gennem udviklingen af et innovativt 

ventilationssystem, med den absolut højeste energi effektivitet, samtidig med 

at en optimal komfort i bygningen. 

De to ingeniører har arbejdet sammen i over 30 år og er et par erfarne herrer, 

når det drejer sig om udvikling af teknologi for fremtiden, solid produktion og 

salg af kvalitetsprodukter til hele verdenen.

Den særdeles succesfulde udvikling i bluMartin GmbH førte i 2016 til at virk- 

somheden blev solgt til det Svenske firma Swegon Group. Swegon er skandi-

navisk markedsfører i energieffektiv ventilation og bygningsklimatisering.

Om bluMartin

Renergi

Skarndalsvej 16 
3630 Jægerspris
 
Tlf: +45 43 58 24 24
 
kontakt@renergi.dk
www.renergi.dk

Vores handelspartner i Danmark
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bluMartin GmbH

Argelsrieder Feld 1b

82234 Wessling / Germany

Fon +49-8153-88 90 33-0

www.bluMartin.de

01 / 2020


