
När Linus och Karin började planera sitt drömhus i Stenungssund hade de inte så stor När Linus och Karin började planera sitt drömhus i Stenungssund hade de inte så stor 
kunskap om ventilation men fick bra hjälp och guiding av FläktGroup att hitta rätt för just deras kunskap om ventilation men fick bra hjälp och guiding av FläktGroup att hitta rätt för just deras 
behov. behov. 

Bakgrund och Lösning
När det var dags att bestämma ventilationsaggregat till sin villa kontaktade Linus FläktGroup för att få hjälp med 
vilken ventialtionslösning som skulle vara bäst för deras behov. Resultatet blev FTX aggregatet Ilox 129 Plus som 
installlerades i deras teknikrum och luftdon serien Lumi och Lumo som har en diskret design och genomtänkt 
funktion som passar i en mängd olika rum.

PROJEKTFAKTA
Projektnamn:  Villafernström 
 

Plats:  Stenungssund,        
Sverige 

Installerad:  2021

Byggnadstyp:  Villa

VILLAFERNSTRÖM

>> FAMILJEN FERNSTRÖM PRIORITERAR 
INOMHUSKLIMATET I SIN 

DRÖMVILLA I STENUNGSSUND
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ILOX 129PLUS
Automatisk självavfrostning med avancerad 
Thermo Ice-teknik – Patenterat system Manuell 
eller automatisk förstärkningsventilation för 
bättre övergripande luftkomfort inomhus

• Hög årlig Temperaturverkningsgrad på upp 
till 85 %

• Effektiv motströms plattvärmeväxlare
• Modbus RS485

Installationen hos Villafernström
• Ilox 129Plus 
• Tilluftsventil Lumi
• Frånluftsventil Lumo

 

”Valet blev bostadsaggregatet Ilox 129Plus som är effektiivt 
och vi kan styra det med vårt smarta hem system och det 
läser modbus” 

Tilluftsventil Lumi /
Frånluftsventil Lumo
Tilluftsventil LUMI och Frånluftsventil LUMO har 
en smakfull basdesign som passar in nästan  
var som helst och om man utnyttjar möjligheten 
till personalisering med dekorramen, kan den 
helt smälta in. 

• Låg ljudnivå
• Enkel installation, både för nya installationer 

och renoveringar
• Enkel mätning och injustering utan att venti len 

behöver tas ut ur ramen
• Smutsavvisande CleanVent-beläggning som 

standard


