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Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles.

Takfl äkt ERIK

Komplement installation
Övergång mot befi ntlig takstos  TGÖG

Takgenomförning cirkulär anslutning TGBC

Takgenomförning rektangulär anslutning TGBR

Stossarg     TGSA

Backspjäll jalusi    TGBS

Förhöjningsdel    TGED

Intagsgaller    TGIG 

Komplement el och styrutrustning
Säkerhetsbrytare IP65 3-polig 400V  3155221 

Extern manuell varvtalspotentiometer TBF-0010

Fuktregulator 0-100% 230V  TBF-0020

Tempregulator 0-100% 230V  TBF-0021

Temp/CO2 regulator 0-2000PPM 230V TBF-0022

Signalväljare 2-6 IN till min/max OUT TBF-0030

Användningsområde
Takfl äkt ERIK, är en ljudisolerad frånluftsfl äkt försedd med energi-
eff ektiv EC motor och kan erhållas med inbyggd styrutrystning för 
behovsanpassad ventilation. Takfl äkt ERIK är avsedd att placeras 
utomhus, monterad på takgenomgörning TGBR/TGBC eller be-
fi ntlig stos. Takfl äkt ERIK tillverkas i fyra fysiska storlekar där var-
je storlek kan erhållas med olika fl äktstorlekar, och kan därmed 
erhållas i 10 olika luftfl ödesområden, från 30 l/s upp till 4,1 m³/s.

Behovsstyrd ventilation
Fördelarna med behovsstyrd ventilation är många eftersom luft-
fl ödet anpassas efter det faktiska behovet. Luftfl ödet ökas eller 
minskas beroende på kanaltryck och utetemperatur. Genom att 
reglera ventilationen utifrån det aktuella behovet så använder det 
behovsstyrda ventilationssystemet generellt mindre energi än ett 
konstantfl ödessystem, där luftfl ödet hela tiden är det samma, vil-
ket ger ett energieff ektivare system.

Fläkthölje
Takfl äkt ERIK i storlek 041-083 har fällbar fl äktdel för enkel åt-
komst vid tillsyn och service. Bottenramen har plan undersida för 
att passa även mot en större befi ntlig takstos. Storlek 101-102 har 
fast bottenram. Samtliga storlekar har bärhandtag och 081-102 
är försedda med lyftöglor som standard. Takfl äkt ERIK är utförd i 
aluzinkbelagd stålplåt korrosivitetsklass C4.Skruvar och fästele-
ment är zink-nickelbehandlade eller i rostfritt stål.

Ljudegenskaper
Höljet är ljudisolerat för låg ljudnivå till omgivning och fl äkthjulet 
är konstruerat för låg ljudalstring för att minimera ljud till både om-
givning och kanal. Fläkthöljet är designat lågt internt tryckfall god 
driftsekonomi, som också bidrar till goda ljudegenskaper. 

Färgbeläggning
Svarta och tegelröda modeller är utförda i dubbelt ytbelagd 
stålplåt i SSAB Greencoat biobaserade beläggning med upp till 
50 års teknisk garanti och upp till 25 års estetisk garanti.  

Tillgänglig i olika kulörer
Takfl äkt ERIK utförs i Svart, Tegelröd eller Aluzink som standard. 
Pulver lackerat utförande kan erhållas mot pristillägg. Aktuell 
RAL kulör och glans uppges vid ordertillfället.

Utdraget mätuttag
Takfl äkt ERIK har utdraget mätuttag för tryckmätning i kanal, och 
fl ödesmätning i q-dysa som underlättar att ställa in rätt luftfl öde i 
samband med installation.

Extern 0-10V styrning
Fläktmotorn är en eff ektiv EC motor med inbyggd styrelektronik, 
varvtalet regleras med 0-10V styrsignal. Takfl äkt ERIK levereras 
fullt färdigkopplad och driftklar med en inbyggd potentiometer för 
att ställa varvtalet. Men kan lika väl regleras via en extern styr-
signal 0-10V. 

Styralternativ 0-10V
Takfl äkt ERIK kan kompletteras med olika rumsregulatorer för att 
reglera luftfl ödet på rumsnivå. Luftfl ödet kan regleras på relativ 
fuktighet, temperatur eller kombinerat temperatur och koldioxid.

Specifi kation

Takfl äkt   E R I K - F a a a - b - c - d d

Storlek: 041, 042, 061, 062, 

 063, 081, 082, 083, 

 101,102

Styralternativ:

Extern 0-10V styrning   0-0

Inbyggd styr WiFi   1-1

Kulör:

Svart    01

Tegelröd  02

Aluzink   03

Kulöranpassad*  99

*Uppge RAL/glans vid order
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Beskrivning styrsystem
Allmänt
Takfl äkt ERIK kan erhållas med integrerad styr och reglerutrust-
ning med funktioner som tryckreglering med säsongsanpassade 
funktioner för att styra luftfl ödet på central nivå. Styrsystemet i 
Takfl äkt ERIK är optimerat för att vara enkelt och okomplicerat 
att installera och att anpassa frånluftsventilationen efter ett brett 
spektra av olika omständigheter. 

Trådlös kommunikation på alla plattformar
Takfl äkt ERIK har ett unikt trådlöst kommunikationsgränssnitt 
som via WiFi kommunicerar med smartphone, tablet eller laptop.  
Kommunikationen sker pear to pear vilket betyder att man kan 
ansluta valfri smartenhet, utan att ha tillgång till internet. Varje 
fl äkt kan tilldelas en unik identitet och lösenord för att förhindra 
tillträde från obehöriga. 

Handterminalen i telefonen
Genom att ansluta sin smartenhet till Takfl äkt ERIK får man en 
komplett kontrollpanel direkt i en bärbar enhet som gör installa-
tionsförfarandet enkelt, och säkert då arbetet inte behöver utfö-
ras på hög höjd. Installationsgränssnittet är logiskt uppbyggt med 
driftsval, funktioner och grafer som visar aktuellt bör-, och ärvärde 
för kanaltryck, temperaturer och fl äktens varvtal i procent. Den 
inställda driftkurvan visas direkt i grafen och ger återkoppling från 
fl äkten i realtid. Här görs inställningar för det inbyggda veckouret  
och parameterinställningar för funktioner som exempelvis som-
marnattkyla.

Förberett för externa funktioner
Styrsystemet har plintingångar för extern hög-, lågfart och stopp 
samt larmrelä för extern driftindikering. 

Tryckreglering
Styrutrustningen konstanthåller kanaltrycket efter inställt börvär-
de från en inbyggd trycksensor med mätuttag placerat i botten-
lådan. Vid felindikering i tryckregleringen övergår styrsystemet 
automatiskt till procentreglering för att förhindra ofrivilligt stopp.

Utetemperaturkompensering
Om funktionen väljs förskjuts tryckbörvärdet med avseende på 
utetemperaturen för att motverka skorstenseff ekten under den 
kalla årstiden, eller användas för att minska ventilationsfl ödet un-
der eldningssäsongen för att minska energianvändningen.

Procentreglering
Konstanthåller fl äktens varvtal efter inställt börvärde i procent. 

Veckour
Styrsystemet har en inbyggd klocka och kopplingsur som kan an-
vändas för att styra fl äkten varvtal i procent. Tider för normal, hög- 
och lågfart kan programmeras under lika tider på dygnet vid olika 
veckodagar. Luftfl ödet bestäms av ställbara börvärden i procent 
för normal hög- och lågfart.

Sommarnattkyla (tillval)
En enkel metod att tillföra sval uteluft nattetid. Vid inställd tidpunkt 
och inom bestämda temperaturgränser går Takfl äkt ERIK på 
högfart för att kyla ner byggnaden. Då frånluftstemperaturen når 
inställt gränsvärde eller tidpunkt för normaldrift inträder, återgår 
fl äkten till normal drift. Funktionen är ett tillval som beställs vid 
ordertillfället. 

Komplement och tillbehör
Styrutrustning
Sommarnattkyla     TBF-0050

Rumshygrostat 35 ... 95 %RH  TBF-0024

WiFi Link Modbus  trådlös    PKP-396-01

WiFi Link Radio kommunikationsförlängare PKP-403-01 SET

Kabel förlängning 10 m Wifi -enhet  PKP426-01

3x400V matning     TBF-0055

avsedd för 3-fasfl äktar F083-102 där nollledare saknas.
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Fastighetsautomation
Allmänt
Takfl äkt ERIK med integrerad styr och reglerutrustning kan kom-
pletteras med utrustning för kommunikation mot centraliserad 
övervakning eller kopplas upp till fastighetens interna system för 
fastighetsautomation via Modbus.

FANHUB 

Centraliserad övervakning
FANHUB är ett trådlöst system för att länka ihop fl era fl äktar i 
en eller fl era närliggande fastigheter till ett centralt system för 
övervakning av upp till 32 fl äktar i samma nätverk direkt via WiFi. 
FANHUB levereras med överskådlig mjukvara, med vilken du 
enkelt växlar mellan anslutna enheter för att övervaka, läsa och 
ändra driftsparametrar. Systemet kan konfi gureras fristående och 
kopplade till en central pc, eller integrerat med fastighetens övri-
ga nätverk, då med unika IP adresser för respektive fl äktenhet. 
FANHUB består av en server och en eller fl era repeaters som 
konfi gureras efter byggnadens förutsättningar.     

Internetaccess
Via FANHUB kan systemet öppnas för access via Internet. Det 
betyder att systemet är åtkomligt från var som helst i världen, så 
länge det fi nns tillgång till internet

Driftsättning
Systemets komponenter paras automatiskt ihop digitalt med 
den roll de ska fylla i systemet. Ingående enheter levereras 
förinställda, och parning sker då de strömsätts. Installations-
tiden förkortas och risken för felkoppling och felkonfi gurering 
elimineras. Under injusteringen kan installatören logga in lokalt 
på respektive fl äktenhet för att göra inställningar och trimma in 
anläggningens luftfl öde och temperaturer. 

Modbus kompabilitet 

WiFi-Link Modbus  
Används för att ansluta aggregatet till ett system för fastighets-
automation. Möjliggör en centraliserad övervakning och styrning. 
Trådlös uppkoppling mot takfl äkten och trådbunden via RS485 
mot automationsnätverket. Den trådlösa anslutningen mellan 
fl äkten och Modbusadaptern paras ihop via ett trådlöst installa-
tionsgränssnitt, via smartphone, tablet ellet laptop. WiFi kommu-
nikationen har räckvidd till 150 meter vid fri sikt. Signalöverföring-
en är snabb, stabil och pålitlig. Modbus adaptern levereras med 
nätadapter som ansluts till vägguttag 230V.  

Kommunikationsförlängare

Wi-Fi-Link Radio 
En kommunikationsförlängare med nätadapter som används till-
fälligt för att förlänga räckvidden vid injustering i t.ex. fl ervånings-
hus. Totalt kan räckvidden nå 500 meter vid fri sikt. Levereras 
med nätadapter som ansluts till vägguttag 230V

FANHUB
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ERIK-041 ERIK-042

ERIK-061 ERIK-062

ERIK-063 ERIK-081

ERIK-082 ERIK-083

Diagram och tabeller är avsedda som översikt. 
Exakt dimensionering erhålls i fl äktvalsprogrammet på www.saleryd.se

Dimensionering
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Ljudeffektnivå LW (dB), tabell Kok

Ljud till 
omgivning

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

ERIK-041 -1 -4 -4 -5 -5 -7 -11 -15

ERIK-042 -9 -6 -3 -3 -5 -8 -12 -19

ERIK-061 -3 -3 -2 -2 -5 -9 -14 -21

ERIK-062 -7 -3 -2 -3 -5 -8 -11 -21

ERIK-063 -5 -3 -5 -3 -6 -8 -9 -22

ERIK-081 -8 -3 -3 -4 -6 -8 -8 -19

ERIK-082 -13 -10 -9 -8 -3 -6 -17 -26

ERIK-083 -3 -3 -4 -3 -4 -10 -15 -20

ERIK-101 -3 -3 -4 -4 -3 -10 -15 -18

ERIK 102 -6 -4 -5 -4 -4 -7 -13 -17

Ljudeffektnivå LW (dB), tabell Kok

Ljud till 
kanal

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

ERIK-041 -6 -9 -9 -10 -10 -12 -16 -20

ERIK-042 -14 -11 -8 -8 -10 -13 -17 -24

ERIK-061 -8 -8 -7 -7 -10 -14 -18 -26

ERIK-062 -12 -8 -7 -8 -10 -13 -16 -26

ERIK-063 -10 -8 -11 -6 -11 -13 -14 -27

ERIK-081 -13 -8 -7 -6 -11 -13 -13 -24

ERIK-082 -15 -12 -10 -11 -13 -13 -23 -31

ERIK-083 -5 -5 -7 -9 -13 -14 -18 -23

ERIK-101 -4 -3 -3 -6 -10 -14 -18 -18

ERIK 102 -7 -6 -6 -10 -11 -12 -18 -23

Ljudreduktion avstånd från fläkt

Meter från 
fl äkt 

1 3 5 10 15 20 30 40

Korrektion -8 -18 -22 -28 -32 -34 -38 -40

SPECIFIKATIONER

Modell A B C D E F G H I
Vikt
kg

k-
faktor

Temperatur
område**

Spänning
Märk
eff ekt

Märk
ström

ERIK-041 415 419 227 438 325 345 255 150 505 12 N/A -20 .. +60°C

1-fas 
230V

96W 0,8A

ERIK-042 415 419 269 438 325 345 255 180 530 14 29,8 -20 .. +60°C 170W 1,4A

ERIK-061 592 596 354 615 450 450 392 260 720 23 31,8 -20 .. +60°C 150W 1,2A

ERIK-062 592 596 405 615 450 450 392 255 770 25 40,5 -20 .. +60°C 500W 2,2A

ERIK-063 592 596 405 615 450 450 392 255 770 28 40,5 -20 .. +60°C 500W 2,2A

ERIK-081 800 804 420* 825 660 660 600 365 920 48 40,5 -20 .. +60°C 500W 2,2A

ERIK-082 800 804 459* 825 660 660 600 378 949 55 59,8 -20 .. +60°C 750W 3,3A

ERIK-083 800 804 495* 825 660 660 600 390 980 60 81,3 -20 .. +50°C
3-fas 
400V

1320W 2,1A

ERIK-101 1035 1035 638 1106 885 885 990 Fast bottenram 130 - -20 .. +60°C 2360W 3,7A

ERIK 102 1035 1035 638 1106 885 885 990 Fast bottenram 140 - -20 .. +55°C 2700W 4,1A

** ERIK Takfl äktar är inte anpassade för att användas som 
rökgas eller brandfl äkt. Vi kan ej garantera en säker funktion 
i de fall de skulle användas i denna typ av applikation.

ERIK-101 ERIK-102

* Lyftöglor tillkommer med 35 mm

Dimensionering
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Administration
Ändra ID och lösenord på enheten, inställningar för 
veckouret.

Start/Stopp
Startar och stoppar fl äkten 

Fläkthastighet i procent
Inställning av fl äktens hastighet,undermenyn visar pa-
rametrar för varvtal i reducerad och forcerad ventilation. 

Tryckreglering 
Grafi sk inställning av tryckbörvärde i Pa, undermenyn 
visar aktuellt börvärde, och ärvärdet visas i realtid.

Utetemperaturkompensering
Grafi sk inställning av tryckbörvärde i Pa i relation till 
utetemperatur, undermenyn visar aktuellt börvärde och 
ärvärde för tryck och temperatur i realtid.

Lågfart
Aktiverar inställd fl äkthastighet för reducerad ventilation.

Högfart
Aktiverar inställd fl äkthastighet för forcerad ventilation.

Larm
Visas då larm föreligger, felorsak anges i klartext.

Låst system
Visas då systemet är låst, exempelvis då fl äkten är ma-
nuellt stoppad för service.

Beskrivning kontrollpanel
Allmänt
Kontrollpanelen genereras i fl äktens WiFi modul som skapar ett 
lokalt WiFI nätverk, till viket man kan ansluta en mobil enhet med 
WiFi anslutning, så som smartphone, tablet eller laptop. Kom-
munikationen sker direkt mellan fl äkten och den mobila enheten, 
vilket betyder att man inte behöver tillgång till Internet eller nå-
got annat WiFI nätverk för att kunna kommunicera med fl äkten. 
Åtkomst till kontrollpanelen sker genom att logga in på fl äktens 
WiFi nätverk. Därefter används mobila enhetens webbläsare för 
att göra inställningar direkt i fl äktens styrsystem.    

Sommarnattkyla
Visas då fl äkten är bestyckad med funktionen som är 
ett tillval. Inställning av parametrar som styr funktionen.

Fläkten styrs direkt med en smartphone, tablet eller laptop som 
du kan bära med dig under injusteringen. Detta minskar risken 
för fallolyckor då mindre del av jobbet behöver utföras på hög 
höjd. Kontrollpanelen har ett enkelt men informativt gränssnitt.

Räckvidd för WiFi signalen
Räckvidden för WiFi signalen är ca 150 meter vid fri sikt. Vid 
ogynnsamma förhållanden begränsas signalen. Exempel på 
sånt som kan påverka är, om fl äkten är installerad på plåttak, 
om WiFi modulens placering på fl äkten är riktad bort från mot-
tagaren, träbyggnader med högt fuktinnehåll kan också störa 
signalen. 

Åtgärder för att underlätta signalmottagning
På Androidtelefoner fi nns en inbyggd WiFi analyzer, som kan 
användas för att mäta signalstyrkan. Om det konstateras att 
signalstyrkan är otillräcklig, kan följande utföras för att förbättra 
signalstyrkan.

Flytta WiFi modulen till vindsplanet, lämpligt om exempelvis ett 
plåttak stör signalen. För att fl ytta WiFi modulen behövs för-
längningskabel PKP-426-01.

Komplettera med Kommunikationsförlängare, som är en signal-
förstärkare, lämpligt vid svag signal, eller i de fall man behöver 
en längre räckvidd. Med Kommunikationsförlängaren kan räck-
vidden byggas ut till 500 meter vid fri sikt.

Komplement och tillbehör
Kommunikationsutrustning
WiFi Link Radio kommunikationsförlängare PKP-403-01

Förlängningskabel WiFi modul 10 meter PKP-426-01
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Artikelnummer Benämning/info

PKP-403-01 WiFi Link Radio kommunikationsförl.

PKP-426-01 Förlängningskabel WiFi modul 10 meter

PKP-396-01 WiFi Link Modbus  trådlös 

TBF-0100 FANHUB Nätverkskommunikation

Komplement och tillbehör
El- och styrutrustning GENII

Förinställd ID och lösenord
Har du ett större projekt med fl era fl äktar kan det vara smart att 
beställa fl äkten konfi gurerad, med unik identitet och lösenord 
individuellt för varje fl äkt. Fläkten levereras då tydligt uppmärkt 
med placering/ID och lösenord, detta spar tid och förenklar 
installationen. Specifi cera identitetsmärkning och lösenord i 
samband med din beställning.

Tranformator 400/230V
För anslutning av våra 3-fas fl äktar F083-102 där nollledare sak-
nas. Tillvalet specifi ceras vid ordertillfället och funktionen byggs in 
i samband med tillverkning. 

Sommarnattkyla
En enkel metod att tillföra sval uteluft nattetid. Vid inställd tidpunkt 
och inom bestämda temperaturgränser går fl äkten på högfart 
för att kyla ner byggnaden. Då frånluftstemperaturen når inställt 
gränsvärde eller tidpunkt för normaldrift inträder, återgår fl äkten 
till normal drift. Funktionen är ett tillval som beställs vid ordertill-
fället. 

Rumshygrostat för fuktforcering
Elektromekanisk rumshygrostat för styrning av befuktning och/
eller avfuktning. Börvärdet är ställbart mellan 35...95 % RH. 
Passar fl äktar med tryckstyrning och ansluts till styrsystemets 
forceringsingångar. TBF-0024 kan även ge en larmsignal då 
luftfuktigheten överskrider eller underskrider en förinställd nivå. 

Specifi kation

Artikelnummer Benämning/info

UNIKT ID Förprogrammerad per serienummer

TBF-0055 Transformator 400/230V

TBF-0050 Sommarnattskyla  

TBF-0024 Rumshygrostat för fuktforcering

Kommunikation GENII

Wi-Fi-Link Radio 
En kommunikationsförlängare med nätadapter som används till-
fälligt för att förlänga räckvidden vid injustering i t.ex. fl ervånings-
hus. Totalt kan räckvidden nå 500 meter vid fri sikt. Levereras 
med nätadapter som ansluts till vägguttag 230V.

Förlängningskabel WiFi modul 
10 meter förlängingskabel med modularkontakter. Används för 
att fl ytta WiFi modulen till vindsplanet eller liknande för att kring-
gå störande byggnadsdelar.

WiFi-Link Modbus  
Används för att ansluta aggregatet till ett system för fastighets-
automation. Möjliggör en centraliserad övervakning och styrning. 
Trådlös uppkoppling mot fl äkten och trådbunden via RS485 mot 
automationsnätverket. Den trådlösa anslutningen mellan fl äkten 
och Modbusadaptern paras ihop via ett trådlöst installations-
gränssnitt via smartphone, tablet ellet laptop. Modbus adaptern 
levereras med nätadapter som ansluts till vägguttag 230V.  

FANHUB nätverkskommunikation 
FANHUB är en trådlöst nätverkslösning för att länka ihop fl era 
fl äktar i en eller fl era närliggande fastigheter till ett centralt system 
för övervakning av upp till 32 fl äktar i samma nätverk via WiFi. 

Specifi kation
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Komplement och tillbehör
El- och styrutrustning 0-10V

Säkerhetsbrytare
Säkerhetsbrytarna 16A har ett låsbart sidohandtag medan brytar-
na 25 till 125A är frontmanövrerade med låsmöjligheter. Samtliga 
brytare har utbrytbara hål för ledningsinföring uppåt och nedåt 
och levereras med tätnippel för IP65. Passar alla fl äktar.

Extern potentiometer 0-10V
Extern potentiometer för att manuellt ställa in/ändra fl äktvarvtalet. 
Infällt eller utanpåliggande montage. Ersätter den inbyggda po-
tentiometern som måste kopplas ur, den externa potentiometern 
ansluts sedan till samma plintar på fl äkten. För fl äktar med extern 
0-10V styrning.

Fuktregulator 0-100 RH% rumsplacerad
Fristående enhet som passar för montering på en vanlig apparat-
dosa. Innehåller både fuktgivare och PI-regulator som styr fl äkten 
propotionellt för befuktning eller avfuktning. 230V matning. För 
fl äktar med extern 0-10V styrning.

Temperaturregulator 0-100% rumsplacerad
Fristående enhet som passar för montering på en vanlig apparat-
dosa. Innehåller tempgivare och regulator, och har 230V matning. 
Reversibel för att värma eller kyla. Börvärdet är ställs in via ratten 
på sidan av regulatorn. För fl äktar med extern 0-10V styrning.

Temp/CO2 regulator 0-2000 PPM rumsplacerad
Fristående enhet som passar för montering på en vanlig appa-
ratdosa. Innehåller temp/CO2 givare och regulator, och har 230V 
matning för okomplicerad installation. Börvärdet för temperatur 
ställs in via ratten på sidan av regulatorn, och CO2 under kåpan.

Signalväljare 2-6 ingångar för inbyggnad
Signalväljaren jämför de anslutna insignalerna och den signal 
som är lägst överförs till utgången för minimisignal medan den 
signal som är högst överförs till utgången för maximisignal. 
Används för att kombinera signalen från fl era rumsregulatorer 
för att styra en fl äkt.

Specifi kation

Artikelnummer Benämning/info

3155221 Säkerhetsbrytare IP65 3-polig 400V

3155203 Säkerhetsbrytare IP65 4-polig 400V

TBF-010 Extern potentiometer 0-10V styrning

TBF-0020 Fuktregulator 0-100% RH 0...10V IP30

TBF-0021 Temperaturregulator

TBF-0022 Temperatur/CO2 regulator

TBF-0030 Signalväljare 2-6 ingångar 0...10V
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Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles.

Komplement och tillbehör
Allmänt
TGxx är utvändigt tillverkad av aluzinkbelagd stålplåt korrosi-
vitetsklass C4, invändigt med 50 mm isolering av brandteknisk 
klass EI30. Takgenomförningen är försedd med infälld fl exslang 
för genomföring av strömförsörjning till takfl äkten. Takgenomför-
ning TG kan kompletteras med fl era tillbehör för att passa olika 
installationer. Två fästvinklar medlevereras för installation till ak-
tuell taklutning.

Takgenomförning TGBR 
Takgenomförning TGBR har rektangulär anslutning mot ventila-
tionskanal. Bottenramen är avsedd för PG-gejdanslutning.   

Takgenomförning TGBC 
Takgenomförning TGBC har cirkulär anslutning mot ventilations-
kanal. Bottenramen har anslutningsstos med muff mått.

Dimensionering
Tryckfall motsvarande rektangulär kanal

Mått och data

Specifi kation

Takgenomförning  T G a a - b b - c c - d d d

Rektangulär kanalansl. BR

Cirkulär kanalansl. BC

För Takfl äkt ERIK strl:

F04x   04

F06x   06

F08x   08

F10x   10

Längd:  

800 mm  08

1190 mm  12

C-mått Rektangulär anslutning:

300x300 mm  030

400x400 mm  040

600x600 mm  060

800x800 mm  080

C-mått Cirkulär anslutning:

Ø 200   020

Ø 315   031

Ø 400   040

Ø 500   050

Ø 630   063 

TGxx A B Vikt kg

TGxx-04-08 400 800 15

TGxx-04-12 400 1190 22

TGxx-06-08 577 800 19

TGxx-06-12 577 1190 28

TGxx-08-08 785 800 25

TGxx-08-12 785 1190 35

TGxx-10-08 980 800 30

TGxx-10-12 980 1190 45

2st fästvinklar 
medlevereras 
omonterade

Ljudreduktion db 63 125 250 500 1k 2k 4k

TGxx-04-08 2 8 13 15 15 15 15

TGxx-04-12 4 10 15 17 17 17 17

TGxx-06-08 -3 3 8 10 10 10 10

TGxx-06-12 -1 5 10 12 12 12 12

TGxx-08-08 -5 1 6 8 8 8 8

TGxx-08-12 -3 3 8 10 10 10 10

TGxx-10-08 -7 -1 5 6 6 6 6

TGxx-10-12 -5 1 6 8 8 8 8
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Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles.

Komplement och tillbehör
Backspjäll TGBS
I anläggningar där fl äkten periodvis är stoppad bör anläggningen 
kompletteras med backspjäll TGBS för att förhindra kallras. TGBS 
är tillverkad i aluzinkbelagd stålplåt korrosivitetsklass C4 med 
självstängande jalusiblad i aluminium med stötdämpande gummi 
mellan bladen. TGBS installeras nedfällt från takgenomförning-
ens ovansida och fi xeras  då takfl äktens bottenlåda monteras. 

  
Dimensionering
Backspjället öppnar vid ca 20 Pa

Förlängningsdel TGED
Används där man avser att placera fl äkten högre över taket m.h.t 
snödjup eller nockhöjd. TGED har montagevinklar som passar 
direkt mot TG och monteras enkelt med fyra bult. TGED är ut-
vändigt tillverkad av aluzinkbelagd stålplåt korrosivitetsklass C4, 
invändigt med 50 mm isolering av brandteknisk klass EI30.

  
Dimensionering
Tryckfall motsvarande rektangulär kanal

Intagsgaller TGIG
Används för att skydda inloppet i takgenomförningen vid frisugan-
de installation, då det inte ska anslutas någon ventilationskanal. 
Utförd i aluzinkbelagd stålplåt, korrosivitetsklass C4 

Specifi kation

Backspjäll T G B S - b b - 0 1

För takgenomförning strl:

04, 06, 08, 10

Specifi kation

Förlängningsdel T G E D - b b - c c

För takgenomförning strl:

04, 06, 08, 10

Förlängning mm

400   04

600   06

Specifi kation

Intagsgaller T G I G - b b - 0 3

För takgenomförning strl:

04, 06, 08, 10
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Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles.

Komplement och tillbehör
Stossarg TGSA
Beroende på takbeklädnad, eller om takgenomförning TGxx in-
stalleras nedsänkt genom en träram, används Stossarg TGSA 
som plåtbeklädnad för att skydda mot regnpåslag och minska ris-
ken att vatten tränger in. TGSA placeras ovanpå takgenomförning 
TGxx och kläms fast mellan takfl äktens bottenlåda och takstosen 
och fi xeras med samma montageskruv som används för att mon-
tera takfl äkten.   

Mått

Övergång TGÖG
TGÖG är en dimensionsförändring där man på ett enkelt sätt kan 
montera en mindre takfl äkt på en större stos eller takgenomför-
ning. TGÖG har samma montageanslutning och hålbild som tak-
fl äkten vilket förenklar montaget. Koniskt eller plant utförande
Företrädelsevis är det den plana övergången som är vanligast. 
och enklast. Används då man monterar en mindre takfl äkt på en 
större takgenomförning eller takstos. En konisk övergång kan be-
hövas när det är fråga om samlingslådor på skorstenar eller när 
man monterar en större takfl äkt på en mindre takgenomförning. 
Uppge måttet på takstosen, och vilken typ/höjd som behövs när 
du beställer.

Mått

Specifi kation

Stossarg T G S A - b b - c c

För takgenomförning strl:

04, 06, 08, 10

Kulör

Svart   01

Tegelröd  02

Aluzink   03

Special RAL  99

TGSA A B

04 TG utv.+40 mm 95

06 TG utv.+40 mm 95

08 TG utv.+40 mm 95

10 TG utv.+40 mm 95

Specifi kation

Övergång  TGÖG-aa-bbb-ccc-ddd-ee

För Takfl äkt ERIK strl:

F04x   04

F06x   06

F08x   08

F10x   10

Plan övergång

A-mått: .............. mm

B-mått: .............. mm

 

Konisk övergång

C-mått: .............. mm

Kulör

Svart   01

Tegelröd  02

Aluzink   03

Special RAL  99
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Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles.

Komplement och tillbehör
Kulörguide
Fläktar kan mot pristillägg erhållas i följande kulörer.
Färgkod anges i klartext och välj artikel med slutsiff ra -99 

Standardutförande: 
Svart 015 kulör   (slutsiff ra -01) 

Tegelröd 742 kulör  (slutsiff ra -02)

Aluzink stålplåt C4 (slutsiff ra -03)


