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VÄGGHUV KOMBIDON FTX

Beskrivning
VHKD är en vägghuv av typen kombidon. VHKD är 

avsedd för anslutning till det fria i FTX-installationer. 

Uteluften tas in via donets undersida och avluften 

evakueras horisontellt via donets front. Båda är för-

sedda med nätgaller. Kanalanslutningar försedda med 

gummitätning (nippel) som ansluts till utelufts-, och 

avluftskanal. Konstruktionen minskar risken för kort-

slutning. Medryckning av pudersnö och påfrysning kan 

inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden. 

Funktion och egenskaper
• kombinerat ute-, avluftsdon

• balanserat arbetsområde för FTX-ventilation

• vändbar för höger/vänsterutförande

• robust, tillverkad i 1 mm plåt, SSAB Greencoat

• korrosivitetsklass C4

Tillgänglig i olika kulörer

• Svart • Tegelröd • Aluzink • Specialkulör

Dimensionering

Rekommenderat flödesområde

Mått

VHKD- A B C Ød CC Kg

125 404 255 122 125 185 3,5

160 470 295 122 160 225 4,0

200 560 335 122 200 260 5,5

250 660 406 192 250 310 7,5
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VÄGGHUV KOMBIDON FTX

Byte av flödesriktning

Montering och skötselanvisning

1. Ytterväggshuven består av huv med kanalanslutningar.

2. Gör hål i väggen och dra ut kanaler för avluft

och uteluft så att kanalerna avslutas jämt med fasad. 

Kanalerna isoleras ända ut till vägghuven.

Genomgångshål i väggen tätas omsorgsfullt.

3. Vägghuven har gummiringsförsedda

spiroanslutningar. Anslut vägghuven till utelufts och

avluftskanal. Fäst vägghuven mot fasaden på lämpligt

sätt. Täta med fogmassa eller liknande så att vatten

inte kan tränga in.

4. Kontrollera flödesriktningen, uteluft tas in undertill och 

avluft blåser ut via frontpanelen.

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

Vid eventuell påfrysning, rengör instagsgallret med mjuk 

borste, öppna huven och rensa bort eventuell snö.

Avsluta jämt 
med yttervägg

Vägg

Kanal med isolering

Hål för infästning 
mot vägg (x4)

Kontrollera flödes-
riktningen

Kodnyckel
VHKD-aaa-bb

Vägghuv kombidon

Kanalanslutning Ø125-250

Utförande:
Svart 015 -01

Tegelröd 742 -02
Aluzink C4 -03


