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RADONSUG

Funktion och egenskaper
• för tryck upp till 600 Pa eller flöden upp till 0,3 m³/s (1 100 m³/h)

• välj mellan basmodell eller avancerad reglering för optimal driftsekonomi  

• anslutningsdiameter Ø 125-200 mm

• EC motor med låg energiförbrukning, uppfyller energikrav ErP 2018

• låg ljudnivå med gediget ljudisolerat hölje

• kan monteras vertikalt eller horisontellt oberoende av position

• alternativ med fästöron eller väggskena förenklar installationen

• snabb att installera och enkel att ställa in

• kan kompletteras med inbyggt förfilter

SRSA - Basmodell, för flöden upp till 0,2m³/s
• inbyggt grovfilter som tillval

• färdigkopplad med 3 m gummikabel och stickpropp för vägguttag

• steglös reglerbar luftmängd, grundinställd på 70%

• externt placerad varvtalsinställning, kan kompletteras med extern potentiometer för väggmontage 

Användningsområde
Radonsug SRS är särskilt avsedd för sanering av radon eller undertrycks-
ventilation i hus med grundkonstruktioner med källare eller platta på mark. 
SRS har stor flödeskapacitet och är därför särskilt lämpad då fyllnads-
materialet under husets grundplatta förväntas vara av dränerande material 
(makadam, singel, dräneringsgrus) och därmed inte kräver mottryck över 
600 Pa. SRS maskinerna är energieffektiva, har mycket ljudnivå och kan 
installeras i boendemiljö.

Hölje
Hölje utfört i aluzink belagd stålplåt med minst 20 års livslängd i kustnära (C4) 
miljö, med mellanliggande stenullsisolering motsvarande EI30. Gångjärnsförsedd 
inspektionslucka med kompressionslås ger effektiv tätning och minskar risken 
för läckage. Fläktinsatsen har Swing-out funktion för enkel åtkomst vid framtida 
tillsyn och rengöring. 

En stor fördel är att kanalanslutningar på SRS är av spirotyp i standard-
dimensioner, kanaldetaljer finns hos installatören, eller på närmaste byggvaruhus. 

SRSB - inbyggd tryckreglering & trådlös WiFi, för flöden upp till 0,3m³/s
• färdigkopplad med 3 m gummikabel och stickpropp för vägguttag

• steglös tryckreglering upp till 700 Pa, flera regleralternativ

• WiFi för trådlös anslutning via mobil, padda eller laptop. Upp till 150 m räckvidd 



SALERYD AB  •  SALEBY LILLA HEDE 1  •  S-531 93  LIDKÖPING SWEDEN  •  kontakt@saleryd.se  •  www.saleryd.se

SALERYD SRS

Reservation för ändringar

TEKNISKA DATA

SPECIFIKATIONER

Modell A B C D E Ø Ansl Vikt Spänning Märkeffekt Märkström

SRSA-500 490 260 310 710 225 125 Muff 13 kg 1-fas 230V 96W 0,8A

SRSA-600 490 260 310 710 225 160 Muff 13 kg 1-fas 230V 96W 0,8A

*D-mått anger min fritt fält för inspektion

* Lucka med gångjärn se tillägg
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SRSB-1100 Ø200

* Lucka med gångjärn se tillägg
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Kodnyckel

SPECIFIKATIONER

Modell A B C D E Ø Ansl Vikt Spänning Märkeffekt Märkström

SRSB-1100 610 360 400 940 325 200 Muff 22 kg 1-fas 230V 170W 1,4A

*D-mått anger min fritt fält för inspektion
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TILLBEHÖR

Beskrivning
Följande komplement och tillbehör finns att tillgå till SRS.

CBTB-0020-xxx Väggfäste
Montageskena i två delar avsett för hängande montage på vägg, i horisontell, 
eller vertikal luftriktning. Finns i 300, 600 mm längder.  

CBTB-0010 Montagefäste litet
Montagefästet skruvas i höljet med medföljande plåtskruv och ger ett diskret 
och stabilt fästöra för montering på vägg eller i tak. Ett set innehåller 4 fästöron,  
plåtskruv och avvibrerande gummigenomförning.

CBTB-0015 Montagefäste stort
Montagefästet skruvas i höljet med medföljande plåtskruv och ger ett diskret 
och stabilt fästöra för montering på vägg eller i tak. Ett set innehåller 4 fästöron,  
plåtskruv.

CBTB-0501 Filterpaket 500-600 modell
Filterpaket grovfilter trådram för SRS 500-600.

VHVK-väderkåpa 
Lättinstallerad väderkåpa för montage på yttervägg, för avluft från SRS som 
passar de flesta installationer. Försedd med nätgaller med 20x20 hål. Kåpan är 
lätt att öppna och rengöra.

Övriga produkter

VFDA väggfläktar
Smidig frånluftsfläkt för undertrycksventilation som är avsedd att placeras på 
ytterväggen. Mer information finns under VDFA produktblad


