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AUTOMATISKT FLÖDESKONTROLLDON SPISFLÄKTAR

Funktion och egenskaper
• löser problemet med överläckage mellan lägenheter

• kan användas till alla typer av spisfläktar

• passar mekanisk ventilation med central frånluftsfläkt 

• minimerar risk för backströmning i självdragssystem 

• monteras enkelt direkt i spisfläktens frånluftskanal

• fullt färdigkopplad med stickpropp 1-fas 230V

• levereras med enkel mätslang för att ställa in grundflödet 

Flödesinställning

• grundflöde 10 l/s (justerbart) 

• forcerat flöde normalt 40-50 l/s ( justerbart)

Artikelnummer:

TFSK-125

Beskrivning
SALERYD TFSK är ett tryckreglerat flödeskontrolldon med integrerad motorstyrning som automa-

tiskt begränsar maxflödet från spisfläktar i lägenheter i flerbostadshus. I fastigheter med mekanisk 

ventilation och centralt placerad frånluftsfläkt, säkerställer TFSK att överläckage mellan lägenheter 

inte kan ske via kanalsystemet, ovasett vilken fläkt lägenhetsinnehavaren valt att installera.

I fastigheter med självdragsventilation, minskar TFSK risken för backströmmning i frånluftsventil 

i wc och andra utrymmen då spisfläkten är i drift. 

Då spisfläkten är avstängd släpper TFSK igenom ett grundflöde på 10 l/s och sägerställer grund-

ventilationen i köket. När spisfläkten startas så öppnar donet och släpper igenom ett forcerat flöde 

(normalt 40-50 l/s). Funktionen innebär att kanalsystemet har ett konstant undertryck och över-

läckage till intilliggande lägenhet elliminieras på så sätt. 
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TFSK-125

INSTALLATION

Beskrivning
SALERYD TFSK kan installeras utan (a) eller med extra 

ljuddämpning (b).

1. TFSK-125 FLÖDESKONTROLLDON

2. SPISFLÄKT

3. SLANG

4. LJUDDÄMPARSLANG AKU-KOMP

5. SLANKLÄMMA

6. DISTANSRING

7. ANSLUTNINGSPLÅT

8. BÖJ

9. SKARVNIPPEL

Flödesdkontrolldonet ska alltid monteras med luftrikt-

ningen vertikalt. Alla detaljer har anslutning Ø125

a b

Injustering
Inställning av grundflödet sker genom att först 
mäta aktuellt undertryck vid mätuttaget på 
flödesdonet. Det uppmätta värdet förs sedan in 
i diagrammet (se exempel). Varpå skalläget kan 
avläsas för grundflöde 10 l/s.

Forceringsflödet ställs in med en potentiometer 
som är placerad under locket. Grundinställning 
är 20 mm öppning, och kan justeras till 10 mm 
(högt tryck) eller 30 mm (lågt tryck). 

Det medföljer en mätslang 
med en graderad skala för 
mm vp. Med hjälp av ett 
vattenglas kan man fast-
ställa skalläge på motorn 
för 10 l/s grundflöde.


