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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
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Montering

VHVK levereras monterad. 

a, Ta loss underbeslaget (1) genom att los-

sa låsskruvarna (3) på höger och vänster 

sida.

b, Montera underbeslaget på väggen, 

använd erforderligt tätningsmetod och 

säkerställ att underbeslaget sluter tätt mot 

väggen så att vatten inte kan tränga in.  

c, Montera väderkåpan (2) så att fl ikarna på 

underbeslaget går in i de slitsade hålen på 

väderkåpans baksida.

d. Montera låsskruvarna som förhindrar att 

väderkåpan lossar eller kan öppnas utan 

verktyg. 
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1. Underbeslag
2. Väderkåpa
3. Låsskruv
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Avsluta jämt 
med yttervägg

Vägg

Kanal med isolering

Kanalanslutning

I de fall då kanalen avser att användas som 

imkanal, är det viktigt att genomförningen 

genom väggen är isolerad mot brännbart 

material. Säkerställ brandkrav mot fasad 

och takfot uppfylls. För imkanal i bostäder 

utan kommersiell användning (klass 3) ska 

imkanalen ha ett skyddsavstånd på minst 

30 mm till brännbart material. Isolering 

genom vägg rekommenderas. 

Mer information fi nns i Imkanal 2012-2. 


