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Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles.

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT LOKE

Användningsområde
LOKE är ett kompakt luftbehandlingsaggregat allmänventilation 
med värmeåtervinning och är avsedd för bostäder kontor och 
andra lokaler. Aggregatet är försett med roterande värmeväxlare 
och utrustat med energieff ektiva EC-motorer, inbyggd elektrisk 
eftervärmare och kan väljas med kompaktfi lter eller påsfi lter. Luft-
behandlingsaggregat LOKE är avsedd att installeras liggande, 
eller stående i horisontellt, eller vertikalt montage, och kan pla-
ceras i både varmt och kallt utrymme. LOKE tillverkas i 2 fysiska 
storlekar med anslutning Ø160 och 200 mm för luftfl ödesområden 
30 .. 170 l/s (100 .. 600 m³/h).

Hölje
Luftbehandlingsaggregat LOKE är in-, och utvändigt utförd i alu-
zink belagd stålplåt korrosivitetsklass C4 med mellanliggande 
stenullsisolering. Inspektionslucka med kompressionslås. Aggre-
gatet har låg vikt och är måttmässigt anpassad för att kunna fors-
las upp genom en standard vindstaklucka.  

Fläktinsatser
Luftbehandlingsaggregat LOKE har fäktinsatser med gummi-
upphängning för att minimera att ljud överförs till aggregathöljet, 
fl äktinsatsen kan demonteras vid behov. Fläktmotorn är en eff ek-
tiv EC motor med inbyggd styrelektronik för steglös reglering av 
varvtalet. Fläkthjul är utfört med bakåtböjda skovlar i komposit har 
hög verkningsgrad och låg ljudalstring. 

Återvinnare
Luftbehandlingsaggregat LOKE är utfört med roterande värme-
växlare som återvinner både värme och kyla ur frånluftströmmen 
för att värma eller kyla tilluftströmmen. Temperaturverkningsgra-
den är upp till 85%. Värmeväxlaren är varvtalsreglerad och varv-
talet styrs av tilluftstemperaturen och maxvarvtalet är ställbart.

Filter
Luftbehandlingsaggregat LOKE kan utrustas med fi lter i två steg,  
med påsfi lter ePM1 60% som standard på både till och frånluft.  

Ljudegenskaper
Höljet är ljudisolerat för låg ljudnivå till omgivning. Fläkthöljet är 
designat för lågt internt tryckfall för god driftsekonomi och låg ljud-
nivå. 

Kanalanslutningar
Aggregatet är utfört med diagonalt placerade stosanslutningar 
(muff ) med plats för montering av ljuddämpare.

Styrsystem
LOKE levereras med ett inbyggt styr och reglersystem som han-
terar aggregatets interna funktioner och reglerar luftfl öden och 
temperaturer efter inställda börvärden. Aggregatet levereras fullt 
färdigkopplat med 2 meter kabel och stickpropp för 1-fas 230V.

Trådlös kommunikation
Aggregatet har ett inbyggt trådlöst gränssnitt som är tillgänglig 
via valfri plattform så som smart telefon, surfplatta eller laptop. 
Räckvidden är upp till 150 meter vid fri sikt. Signalen går genom 
väggar och andra föremål men räckvidden begränsas i förhållan-
de till antal hinder som fi nns i signalvägen. 

LOKE - aa - bb - c - dd - ee

Luftbehandlingsaggregat

Utförande: 
LS - sidoansluten

Storlek:
Ø 160 anslutning - 01 
Ø 200 anslutning - 02

Tillskottsvärme: 

Inbyggd elektrisk - 1

Tilluftsfi lter:

Påsfi lter ePM1 60% 1-0

 Kompaktfi lter ePM1 55% 0-2

Frånluftsfi lter:

Påsfi lter ePM1 60% 1-0

 Kompaktfi lter ePM1 55% 0-2

Komplement installation
Väggfäste stort, paket 4 fästen m. plåtskruv CBTB-0015

Gummiunderlägg set 4st   CBTB-0050

Kombidon Design    VHKE-160

Kombidon     VHKF-160

Reservfi lter Påsfi lter .. Kompaktfi lter  TBLX-00..

Komplement el och styrutrustning
Surfplatta 8” trådlös kontrollpanel  TBL-0101

Förlängningskabel WiFi signal  TBF-00xx
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Beskrivning styrsystem
Allmänt
Luftbehandlingsaggregat LOKE erhålls med integrerad styr och 
reglerutrustning med funktioner för att ställa in och vidare styra 
luftfl öde och temperaturer genom olika förinställda lägen på an-
vändarnivå. Styrsystemet i Luftbehandlingsaggregat LOKE är op-
timerat för att vara enkelt och okomplicerat att installera och att 
anpassa ventilationen efter ett brett spektra av omständigheter. 

Trådlös kommunikation på alla plattformar
Luftbehandlingsaggregat LOKE har ett unikt trådlöst kommunika-
tionsgränssnitt som via WiFi kommunicerar med en smartphone, 
tablet, laptop eller anslutas till husets interna Wi-Fi nätverk. 
Kommunikationen sker peer to peer vilket betyder att man kan 
ansluta valfri smartenhet, utan att ha tillgång till internet. Varje ag-
gregat kan tilldelas en unik identitet och lösenord för att förhindra 
tillträde från obehöriga. 

Handterminalen i telefonen
Genom att ansluta sin smartenhet till Luftbehandlingsaggregat 
LOKE får man en komplett kontrollpanel direkt i en bärbar en-
het som gör installationsförfarandet enkelt, och utan att behöva 
öppna aggregatet, eller ens vara i dess direkta närhet. Installa-
tionsgränssnittet är logiskt uppbyggt med driftsval, funktioner som 
visar aktuellt bör-, och ärvärde för temperaturer och fl äktarnas 
varvtal i procent. Här görs inställningar för det inbyggda veckouret  
och parameterinställningar för funktioner. 

Förinställt användargränssnitt
Användare kan direktansluta en trådlös mobil enhet, och ansluta 
aggregatet till husets interna WiFi nätverk för att få tillgång till 
styrsystemets användarnivå. Här fi nns förinställda genvägar för 
att ändra mellan olika temperatur-, och ventilationsinställningar 
och kontrollera aggregatets status.    

Temperaturinställningar
Aggregatet levereras med förinställda värde för temperaturinställ-
ningar för olika användarlägen som är enkelt åtkomliga via kon-
trollpanelens startmeny. Här kan användaren enkelt och säkert 
välja mellan Normal - Ekonomi - Svalka för att anpassa tilluftstem-
peraturen efter säsong och variationer. 

Installatörsinställningar
Styrsystemet konstanthåller fl äktarnas varvtal individuellt för till-, 
och frånluft efter inställt börvärde i procent. Vid installation görs 
balanserade inställningar för normal, frånvaro och vädringsläge. 
Samt inställningar för braskaminsfunktion och vinterjustering som 
utgör basen för olika användarlägen som är enkelt åtkomliga via 
kontrollpanelens startmeny. Användaren kan enkelt och säkert 
välja mellan Frånvaro - Normal - Vädring och anpassa tilluftstem-
peraturen efter säsong och variationer. Menyn skyddas av inlogg-
ning med lösenord.
  
Veckour
Styrsystemet har en inbyggd klocka och veckour som kan an-
vänds för att styra ventilationen. Tider för normal, hög- och lågfart 
kan programmeras under lika tider på dygnet vid olika veckoda-
gar. Luftfl ödet bestäms av ställbara börvärden i procent för nor-
mal hög- och lågfart, eller s.k. frånvaro och vädringsläge.

Komplement och tillbehör
Styrutrustning
Surfplatta 8” trådlös kontrollpanel  TBL-0101

Förlängningskabel WiFi signal  PKP426-01

Surfplatta 8” 
Användaren enkelt välja önskat temperaturläge Normal - Ekono-
mi - Svalka för att anpassa tilluftstemperaturen efter säsong och 
variationer. Här kan också ventilationen anpassa mellan Normal - 
Frånvaro - Vädring. Larm och larmförklaring visas vid uppkomst.

TBL-0101 innehåller surfplatta med nätadapter och väggfäste.

Enkel åtkomst
Placera kontrollpanelen vid 
ytterdörren, då är det lätt att 
aktivera frånvaroläge när du 
lämnar bostaden, dessutom 
ser du snabbt om eventuellt 
fel dyker upp, eller när det är 
dags att beställa fi lter. Förut-
om surfplattan så medföljer 
även  nätadapter och vägg-
fäste.
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Beskrivning styrfunktioner
Temperaturreglering
Vid värmebehov ökar först varvtalet på den roterande värmeväx-
laren. Därefter börjar elbatteriet pulsera ut tillskottsvärme. Om 
elbatteriet är inaktiverat, eller om elbatteriets eff ekt inte räcker 
till, görs en mindre sänkning av tilluftsfl äktens varvtal så att rätt 
temperatur erhålles. 

Begränsning värmeväxlare
Den roterande värmeväxlarens varvtal är vid leverans satt till 12 
rpm. för optimal driftsekonomi. Vid behov, exempelvis i byggna-
der med högt fukttillskott, kan varvtalet på värmeväxlaren begrän-
sas till ett lägre varvtal för att minska fuktåtervinningsgraden.

Kylåtervinning
I byggnader med ”trög” stomme kan funktion för kylåtervinning 
aktiveras. Den roterande värmeväxlaren återvinner då kyla ur den 
svalare frånluften, som används för att minska tilluftens inblås-
ningstemperatur under varma sommardagar. 

Automatiska funktioner

Filterövervakning
Larm för fi lterbyte är tidstyrt. Intervall för fi lterbyte kan ställas in 
mellan 6 till 12 månader. Återstående tid till nästa fi lterbyte visas.

Braskaminsfunktion
Funktionen har ställbara parametervärden för nedreglering (%) 
och tid (upp till 30 min). Funktionen aktiverad från användarme-
nyn i kontrollpanelen. Frånluftsfl äktens varvtal minskar samtidigt 
som tilluftfl äktens varvtal bibehålls för att skapa ett lätt övertryck i 
bostaden under inställd tid, samtidigt låses värmeväxlarens varv-
tal till 100% för att säkerställa att inte temperaturregleringen mins-
kar återvinningsgraden för att evakuera överskottsvärmen.

Temperaturval
Vid installation väljs upp till tre olika temperaturbörvärden för 
normal, ekonomi och svalka. I läge svalka är tillskottsvärmarens 
funktion stoppad. 

Ventilationslägen
Vid installation väljs upp till tre olika ventilationslägen för normal, 
frånvaro och vädring. Funktionen för vädring är timerstyrd och 
aggregatet återgår till föregående ventilationsläge då inställd tid 
passerat.  

Veckour
Veckouret används för att styra aggregatet mellan olika ventila-
tionslägen individuellt för veckans olika dagar.

Motionskörning av värmeväxlare
Under de varma sommarmånaderna kan det förekomma perioder 
då värmeåtervinning inte behövs. Värmeväxlaren motionskörs då 
på tidsintervall för att förhindra att den fastnar eller nedsmutsas.    

Efterkylning elbatteri
Erforderlig efterkylning sker av elbatteriet om detta var i drift när 
aggregatet stoppas. 

Larmhantering
Styrsystemet har inbyggda larmfunktioner som övervakar sys-
temets funktioner och temperaturer, och avger felmeddelande i 
klartext om något inte står rätt till. Larmhistorik sparas i kontroll-
panelen. 

Filterlarm
Tidsinställt larm som avges när det är dags att byta fi lter. Filter bör 
bytas 1 till 2 gånger per år beroende på nedsmutsningsgrad och 
omgivning. Använd originalfi lter eftersom dessa är optimerade för 
aggregatets funktion och prestanda. 

Rotationsvaktslarm
Värmeväxlarens funktion övervakas med rotationsvakt. Larm av-
ges då värmeväxlaren inte roterar trots driftssignal.

Överhettningsskydd elbatteri
Elbatteriet övervakas med temperatur och manuellt återställ-
ningsbart överhettningsskydd. Larm avges om överhettnings-
skyddet löst ut.

Fläktlarm
Funktionen övervakar att fl äktar är i drift, larm avges om någon 
av fl äktarna stoppar. 

Temperaturlarm
Larm avges om temperaturer är utanför larmgränser.

Logg för felsökning
Temperaturer och signaler loggas i en graf för att underlätta even-
tuell felsökning. 
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Ljudeffektnivå LW (dB), tabell Kok

Ljud till 
omgivning

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

LOKE LS-01

Ljudeffektnivå LW (dB), tabell Kok

Ljud till 
kanal

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

LOKE LS-01

LOKE LS-01

PROVNING PÅGÅR

PROVNING PÅGÅR

Dimensionering LS-01

SPECIFIKATIONER

Modell
Vikt
kg

Vikt kg 
utan lucka

k-
faktor

Temperatur
arbetsområde**

Spänning
Märk
eff ekt

Märk
ström

LS-01 55 49 N/A -25 .. +35°C
1-fas 
230V 1100W 5,5A

** Avser balanserade fl öden vid referenspunkt

EKODESIGN

Enligt ErP 2018

Specifi k energianvändning (SEC) A

SEC Klass -35,5 kWh/(m².a)

SEC Kall -72,4 kWh/(m².a)

SEC Varm -11,8 kWh/(m².a)

Deklarerad typ av produkt RVU

Typ av aggregat BVU

Typ av drivenhet Integrerad VSD

Typ av värmeåtervnning Regenerativ

Termisk verkningsgrad 85

Maxfl öde 450 m³/h

Max eff ekt 182 W

Ljudeff ektnivå LwA 42 db(A)

Referensfl öde (Ps ref) 0,087 m³/s

Referenstryckskillnad 50 Pa

Specifi cerad tillförd eff ekt (SPI) 0,29 W/(m³/h)

Kanalansluten (MISC) 1,1

Styrfaktor (CTRL) 0,95

Motor och drivenhet (x-värde) 2

Externt läckage 250 / 400 Pa 2,7 / 3,5 %

Årlig elförbrukning (AEC average) 373 kWh

Årlig elförbrukning (AEC cold) 910 kWh

Årlig elförbrukning (AEC warm) 328 kWh

Årlig besparing (AHS average) 4416 kWh/a

Årlig besparing (AHS cold) 5660 kWh/a

Årlig besparing (AHS warm) 3794 kWh/a

Vikt utan lucka: 49 kg

Anslutningsdiameter 4 x Ø160 mm

LS-01
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Ljudeffektnivå LW (dB), tabell Kok

Ljud till 
omgivning

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

LOKE LS-02

Ljudeffektnivå LW (dB), tabell Kok

Ljud till 
kanal

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

LOKE LS-02

LOKE LS-02

PROVNING PÅGÅR

PROVNING PÅGÅR

Dimensionering LS-02

SPECIFIKATIONER

Modell
Vikt
kg

Vikt kg 
utan lucka

k-
faktor

Temperatur
arbetsområde**

Spänning
Märk
eff ekt

Märk
ström

LS-02 70 59 N/A -25 .. +35°C
1-fas 
230V 2150W 10,6A

** Avser balanserade fl öden vid referenspunkt

EKODESIGN

Enligt ErP 2018

Specifi k energianvändning (SEC) A

SEC Klass -36,2 kWh/(m².a)

SEC Kall -73,0 kWh/(m².a)

SEC Varm -12,4 kWh/(m².a)

Deklarerad typ av produkt RVU

Typ av aggregat BVU

Typ av drivenhet Integrerad VSD

Typ av värmeåtervnning Regenerativ

Termisk verkningsgrad 85

Maxfl öde 576 m³/h

Max eff ekt 327 W

Ljudeff ektnivå LwA 47 db(A)

Referensfl öde (Ps ref) 0,11 m³/s

Referenstryckskillnad 50 Pa

Specifi cerad tillförd eff ekt (SPI) 0,27 W/(m³/h)

Kanalansluten (MISC) 1,1

Styrfaktor (CTRL) 0,95

Motor och drivenhet (x-värde) 2

Externt läckage 250 / 400 Pa 2,7 / 3,5 %

Årlig elförbrukning (AEC average) 347 kWh

Årlig elförbrukning (AEC cold) 884 kWh

Årlig elförbrukning (AEC warm) 302 kWh

Årlig besparing (AHS average) 4416 kWh/a

Årlig besparing (AHS cold) 5660 kWh/a

Årlig besparing (AHS warm) 3794 kWh/a

Vikt utan lucka: 59 kg

Anslutningsdiameter 4 x Ø200 mm

LS-02
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Installation
Installationsalternativ
Luftbehandlingsaggregat LOKE kan installeras liggande eller  
stående med horisontell luftriktning. Aggregatet kan dessutom 
ställas på högkant med vertikal luftriktning. Detta ger ytterligare 
anslutningsmöjligheter i trånga utrymmen.  

Kanalanslutning
Luftbehandlingsaggregat LOKE utförs med kanalanslutningar 
med muff -mått som gör det möjligt att direktansluta en ljuddämpa-
re eller böj mot aggregatet. Anslutningarna är diagonalt placerade 
med god plats för isolering mellan kanalerna.  

Filteralternativ
Luftbehandlingsaggregat LOKE levereras med påsfi lter ePM1 
60% som standard på både till och frånluft. I de fall aggregatet 
ska installeras stående rekommenderas kompaktfi lter.

Påsfi lter 
LOKE levereras i sitt grundutförande med ett påsfi lter med en 
miljövänlig ram av träavfall och återvunnen plast. 

Kompaktfi lter 
LOKE kan levereras med kompaktfi lter i olika fi lterklass efter be-
hov av fi ltreringsgrad. Kompaktfi lter rekommenderas då aggrega-
tet ska installeras stående. 

Standard påsfi lter

Kompaktfi lter rekommenderas

Vänster

Höger

LS-01

LS-02

Vindsplacerat aggregat
Luftbehandlingsaggregat LOKE kan placeras på vinden. Både 
LOKE-LS01 och -02 är gjorda för att gå upp genom vindslucka 
av standardmått då inspektionsluckan avlägsnats. 

LOKE LS-01
Vikt: 49 kg utan lucka
Anslutningsdiameter 4 x Ø160 mm

LOKE LS-02
Vikt: 59 kg utan lucka
Anslutningsdiameter 4 x Ø200 mm

Via vindsluckan
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Komplement
Installation
För att förenkla installationen så erbjuder vi olika komplement.

INSTALLATION

Artikelnummer Benämning/info

CBTB-0050 Gummiunderlägg set 4st

Uppställning på vindsbjälklag

Gummiunderlägg speciellt framtagna för att minimera risken att ljud överförs mellan 
aggregatet och bjälklaget. Ger ett bättre resultat än den traditionella ”elefantmattan” eftersom 
gummiunderläggen bildar en luftspalt mellan aggregatet och golvet.  

INSTALLATION

Artikelnummer Benämning/info

CBTB-0020-500 Väggfäste, skena i två delar L500

CBTB-0020-800 Väggfäste, skena i två delar L800

INSTALLATION

Artikelnummer Benämning/info

CBTB-0015 Väggfäste stort, paket 4 fästen m. plåtskruv

Aggregat monteras på vägg

Kraftigt fäste för montage av aggregat på vägg. Skruvas på aggregatets baksida och bildar 
en liten distans mellan aggregatet och väggen, för att ta bort eventuella ojämnheter som kan 
fi nnas på exempelvis betongväggar. 

Montageskena för montage av aggregat på vägg. Två delat fäste där en del monteras på 
väggen och den andra på aggregatet. Därefter kan aggregatet enkelt hängas på plats. Finns 
i två utföranden, ett 500 mm för montage på gavelsidan, ett längre 800 mm för montage på 
långsidan.

INSTALLATION

Artikelnummer Benämning/info

TBLX-0010 Påsfi lter LOKE LS01 ePM1 60% (2 stycken behövs till ett fi lterbyte)

TBLX-0012 Kompaktfi lter LOKE LS01 ePM1 55% (2 stycken behövs till ett fi lterbyte)

TBLX-0020 Påsfi lter LOKE LS02 ePM1 60% (2 stycken behövs till ett fi lterbyte)

TBLX-0022 Kompaktfi lter LOKE LS02 ePM1 55% (2 stycken behövs till ett fi lterbyte)

Reservfi lter

LOKE aggregatet är testat och utprovat med påfi lter anpassade för att optimera aggregatets 
prestanda. Därför är det också viktigt att kommande fi lterbyten är av samma kvalitet och har 
samma tryckfallsuppsättning som aggregatet är utprovat med. Besäll gärna med en omgång 
fi lter så det fi nns till första fi lterbytet. 

INSTALLATION

Artikelnummer Benämning/info

TBL-0101 Surfplatta 8” trådlös kontrollpanel med nätadapter och väggfäste.

Styrutrustning

Surfplatta 8” med nätadapter och väggfäste. Surfplattans storlek är HxBxD 200x123x12,3mm  
inklusive väggfäste. Väggfästet är avsett att monteras vertikalt.
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Donlåda ALDA
Användningsområde
ALDA anslutningslåda är en kostnadseff ektiv och mindre utrym-
meskrävande lösning för att reducera överhörning mellan rum, 
än en kanalljuddämpare som normalt används i mindre system. 
ALDA saknar injusteringsspjäll och är därför lämplig där behovet 
av instrypning av delluftsfl öden inte är så stort. Men medför ändå 
de fördelar som en donlåda tillför i form av lammniärt fl öde, lägre 
ljudalstring i donet och goda ljuddämpande egenskaper. Placeras 
ovanpå glespanel och ansluts direkt till donramen. 

Hölje
Donlåda ALDA är utförd i aluzinkbelaggd stålplåt, Kanalanslut-
ningar försedda med gummitätning (nippel) och donanslutning i 
muff mått. 

Dimensionering

SPECIFIKATIONER

Modell A B C Ø1 Ø2 Vikt

ALDA-100-125 248 240 170 100 125 3,0

ALDA-125-125 248 240 170 125 125 3,0

ALDA-125-160 248 240 205 125 160 3,5

ALDA-160-160 248 240 205 160 160 3,5

ALDA-aaa-bbbDonlåda

Storlek 
Ø100-125
Ø125-125
Ø125-160

Kanalanslutning (nippel)  - aaa
Donanslutning (muff )  - bbb
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Rekommenderat flödesområde

Kombidon design VHKE
Användningsområde
VHKE är ett kombidon i ny unik design, avsedd för anslutning 
till det fria i FTX-installationer. Uteluften tas in via donets under-
sida och avluften evakueras horisontellt via donets front. Båda 
är försedda med nätgaller. Kanalanslutningar försedda med 
gummitätning (nippel) som ansluts till utelufts-, och avluftskanal. 
Den rundade kåpan motverkar nedsmutsning och fågelspillning. 
Konstruktionen minskar risken för kortslutning. 

Kombidon VHKE tillverkas i 4 fysiska storlekar med anslutning 
Ø125, 160, 200, 250 för luftfl ödesområden, från 30 l/s upp till 0,3 
m³/s.

Hölje
Kombidon VHKE är utfört med väggbeslag och vändbar front-
plåt för enkel installation. Väggbeslaget monteras och ansluts till 
ute- och avluftskanaler, kombidonet monteras på väggbeslagets 
snabbfästen, slutligen monteras frontplåten efter avluftens place-
ring. Kombidon VHKE är utförd i färgbelagd plåt SSAB Greencoat 
med upp till 40 års kulörbeständighet, och som lägst aluzink be-
lagd stålplåt korrosivitetsklass C4.
VHKE fi nns i standardutförande i svart, tegelröd, aluzink eller vit. 
Kulöranpassat eller förstärkt utförande utförs i pulverlackerad alu-
zink belagd stålplåt. Upp till korrosionsklass C5 kan off ereras på 
begäran. Medryckning av pudersnö och påfrysning kan inte ute-
slutas vid ogynnsamma förhållanden.

Dimensionering

SPECIFIKATIONER

Modell A B C Ød C-C Ansl Vikt

VHKE-125-xx 450 350 130 125 185 Nippel 3,5 kg

VHKE-160-xx 520 370 130 160 225 Nippel 4,0 kg

VHKE-200-xx 600 420 130 200 260 Nippel 5,5 kg

VHKE-250-xx 700 480 180 250 310 Nippel 7,5 kg

Mönsterskyddad design

VHKE-aaa-bbKombidon design

Kanalanslutning Ø125-250

Utförande:

Svart 015 -01

Tegelröd 742 -02

Aluzink C4 -03

Vit 001 - 04

Kulöranpassad* -99

*Uppge RAL/glans vid order

B

Ød

Ød
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Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles.

Rekommenderat flödesområde

Kombidon VHKF
Användningsområde
VHKF är en vägghuv av typen kombidon, avsedd för anslutning 
till det fria i FTX-installationer. Uteluften tas in via donets under-
sida och avluften evakueras horisontellt via donets front. Båda 
är försedda med nätgaller. Kanalanslutningar försedda med 
gummitätning (nippel) som ansluts till utelufts-, och avluftskanal. 
Konstruktionen minskar risken för kortslutning. 

Kombidon VHKF tillverkas i 5 fysiska storlekar med anslutning 
Ø100, 125, 160, 200, 250 för luftfl ödesområden, från 20 l/s upp 
till 0,3 m³/s.

Hölje
Kombidon VHKF har montagevinklar på sidorna för enkel instal-
lation. Locket levereras löst och monteras på donets ovansida i 
samband med installation. Kombidon VHKF är utförd i färgbelagd 
plåt SSAB Greencoat med upp till 40 års kulörbeständighet, och 
som lägst aluzink belagd stålplåt korrosivitetsklass C4.
VHKF fi nns i standardutförande i svart, tegelröd eller aluzink. Ku-
löranpassat eller förstärkt utförande utförs i pulverlackerad alu-
zink belagd stålplåt. Upp till korrosionsklass C5 kan off ereras på 
begäran.  

Medryckning av pudersnö och påfrysning kan inte uteslutas vid 
ogynnsamma förhållanden.

Dimensionering

SPECIFIKATIONER

Modell A B D Ø C-C Ansl Vikt

VHKF-100-xx 325* 220 100 100 160 Nippel 2,5 kg

VHKF-125-xx 400* 260 125 125 185 Nippel 3,5 kg

VHKF-160-xx 470* 300 125 160 225 Nippel 4,0 kg

VHKF-200-xx 560* 350 150 200 260 Nippel 5,5 kg

VHKF-250-xx 660* 410 190 250 310 Nippel 7,5 kg

*Fästvinklar tillkommer med +50 mm

VHKF-aaa-bbKombidon

Kanalanslutning Ø100-250

Utförande:

Svart 015 -01

Tegelröd 742 -02

Aluzink C4 -03
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Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles.

VÄDERKÅPA VHVK
Användningsområde
VHVK är en väderkåpa, avsedd för anslutning till det fria i ventila-
tionsinstallationer. Luften tas in, eller släpps ut via donets undersi-
da. Kåpan är försedd med nätgaller. Kanalanslutningar försedda 
med gummitätning (nippel) som ansluts till utelufts-, och avlufts-
kanal. Den rundade konstruktionen och sluttande ovansidan mot-
verkar att fåglar sätter bo på kåpan.

Kombidon VHVK tillverkas i 4 fysiska storlekar med anslutning 
Ø100, 125, 160, 200, 250 för luftfl ödesområden, och kan erhållas 
med  stor eller liten utedel. 

Hölje
Väderkåpa VHVK är utförd med underbelag som monteras på 
väggen, väderkåpan kopplas på underbeslaget och låses med 
stoppskruv. Väderkåpa VHVK är utförd i färgbelagd plåt SSAB 
Greencoat med upp till 40 års kulörbeständighet, och som lägst 
aluzink belagd stålplåt korrosivitetsklass C4.
VHVK fi nns i standardutförande i svart, tegelröd eller aluzink. Ku-
löranpassat eller förstärkt utförande utförs i pulverlackerad alu-
zink belagd stålplåt. Upp till korrosionsklass C5 kan off ereras på 
begäran.  

Medryckning av pudersnö och påfrysning kan inte uteslutas vid 
ogynnsamma förhållanden.

Dimensionering
SPECIFIKATIONER

Modell q 1,5 m/s q 2,5 m/s q 5,0 m/s A B D Ød Vikt

VHVK-125-100-xx
17 l/s 28 l/s 56 l/s

205 200 95 100 1,0 kg

VHVK-125-125-xx 205 200 95 125 1,0 kg

VHVK-160-125-xx
47 l/s 78 l/s 156 l/s

305 300 135 125 1,5 kg

VHVK-160-160-xx 405 300 135 160 1,5 kg

VHVK-200-160-xx
61 l/s 102 l/s 204 l/s

405 345 135 160 2,0 kg

VHVK-200-200-xx 405 345 135 200 2,0 kg

VHVK-250-200-xx
100 l/s 168 l/s 336 l/s

505 445 185 200 4,0 kg

VHVK-250-250-xx 505 445 185 250 4,0 kg

Rekommenderat arbetsområde

2,5 m/s 10 m/s

l/s

Utförande:

Svart 015 -01

Tegelröd 742 -02

Aluzink C4 -03

Kulöranpassad* -99

*Uppge RAL/glans vid order

VHVK-aaa-bbb-ccVäderkåpa

Utedel 125-250

Kanalanslutning Ø100-250


