INNEHÅLL:
EHV – Fuktstyrt frånluftsdon

EHV – Fuktstyrt frånluftsdon

Allmänt

Frånluftsdonet EHV behovsstyr frånluften på ett intelligent sätt. Detta möjliggör ett energioptimerat system som samtidigt
bidrar till ett bättre inomhusklimat.
Användningsområde
EHV är särskilt lämpligt i badrum och andra miljöer där man vill öka luftflödet när det är hög luftfuktighet i rummet.
Produktbeskrivning
EXHAUSTO frånluftsdon EHV har patenterad fuktstyrning, som forcerar luftflödet vid ökad luftfuktighet för att sedan återgå till
normalt luftflöde allt eftersom luftfuktigheten sjunker. Den patenterade fuktstyrningsmekanismen är helt mekaniskt och
utan behov av elektrisk ström eller batteri. Varianterna med forcerad frånluft, via extern signal eller rörelsesensor, kräver dock
försörjning via batteri eller transformator.
Fuktstyrningen är fast inställd på att starta forcerat luftflöde vid 30 % relativ fuktighet. Spjället i frånluftsdonet består av två
halvor. Med den ena halvan av spjället kan man ställa in grundluftflödet i sex olika lägen. Den andra halvan av spjället ger
extra luftflöde vid forcering. Det totala luftflödet är summan av grundluftflödet och det forcerade luftflödet.
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Tekniska data
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Forcerad frånluft via extern signal (kontakten ingår inte i leveransen från
EXHAUSTO)
Forcerad frånluft via rörelsesensor

X

Utsignal vid aktiverad rörelsesensor (digital)
Batteriförsörjning 2 x 1,5 volt AAA-batterier (livslängd ca 2 år)*
X

Inställbart grundluftflöde

Vit ABS-plast – RAL 9003

Material
* Möjlighet att ersätta batterierna med 12 VAC strömförsörjning, EHV Supply Card

Inställningsmöjligheter: (100 Pa)
(l/s)

Min

Max

12 (3,3)

42 (11,7)

Grundluftflöde

m3/h

Fuktkänslig andel

m3/h (l/s)

68 (18,9)

88 (24,4)

Forcerat luftflöde

m3/h (l/s)

80 (22,2)

130 (36,1)

Inställningsmöjligheter: (50 Pa)

Min

Max

Grundluftflöde

m3/h

(l/s)

8,5 (2,4)

30 (8,3)

Fuktkänslig andel

m3/h (l/s)

48 (13,3)

62 (17,3)

Forcerat luftflöde

m3/h (l/s)

56,5 (15,7)

92 (25,6)

Fuktstyrt luftflöde vid 100 Pa
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Forcerad frånluft
Aktiverad av rörelsedetektor eller kontakt.
22 l/s vid den fasta spjällpositionen 0
Upp till 36 l/s vid det fasta spjällets maxposition, pos. 5
Tidur: 20 min +/1 min efter senaste registrering eller senaste aktivering av kontakt
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Måttritning [mm]

EHV
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Kapacitet

EHV-kapacitet
Inställning av grundluftflöde
Det fasta spjället kan ställas in i 6 olika lägen:
För att ändra önskat luftflöde
För att anpassa efter tillgängligt tryck
Spjället ställs in manuellt och låses fast med medföljande låssprint för att undvika oavsiktlig ändring, t.ex. vid rengöring.

Spjället är fabriksinställt i läge 0, vilket motsvarar minsta luftflöde.
önskas större luftflöde flyttas spjällpositionen nedåt.
Varje steg ökar luftflödet med 10 m 3/h (max = 50 m3/h).

Grundluftflöde vid fuktighet på 30 % rel. fukt. eller lägre
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Data för kanal med ø100 mm och ø125 mm
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Forcerat luftflöde
Luftflödet ökas i takt med att luftfuktigheten ökar. Vid en relativ luftfuktighet på 75 % eller mer är luftflödet maximalt.
Exempel
Med spjället i läge 4 vid 100 Pa erhålls lägst ett grundluftflöde på 35 m 3/h (10 l/s), som kan forceras till ett maximalt luftflöde
på 120 m3/h (cirka 33 l/s) vid 75 % rel. fukt.
Forcerad luftflöde vid relativ fuktighet 75 % eller mer

Data visas för kanal med ø100.
Vid kanal med ø125 mm drar man av 10 m 3/h.
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Ljuddata

EHV
Lw min luftström (min rel.fukt., luftström "+" vid spjällposition 0),
160 Pa = 27,5 dB(A)
Lw max luftström (max rel.fukt., luftström ”+” vid spjällposition 0),
160 Pa = 33,5 dB(A)
Ytterligare ljuddata kan erhållas på begäran.

09.09.2013 | 08/11

Montering

EHV
EHV-ventilen monteras till kanal i vägg eller tak med hjälp av en brandskyddsplatta av metall (FPP), som samtidigt fungerar
som brandskydd för kanalsystemet enligt DS 428 (Brandtekniska bestämmelser för ventilationssystem).

FPP100
Platta inklusive stos med gummitätningslist för lufttätt montering i kanal med ø100.

FPP125
Platta inklusive stos med gummitätningslist för lufttätt montering i kanal med ø125 mm.
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FPP
Platta för montering vid annan kanaldimension:
– Rektangulärt från 67 x 75 mm upp till 75 x 67 mm
– Rund från ø88 upp till ø100
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Skötselanvisning

0303

EHV, fuktstyrt frånluftsdon
Rengöring
Donet rengörs vid behov.
Demontering och rengöring går till enligt följande:
2 Lyft ur spjällhuset.

1 Tag bort frontgallret.

1

2

3

3 Tvätta frontgallret och själlhuset i
ljummet diskvatten eller placera
dem i diskmaskinens övre del.

4

5

4 Sätt tillbaka spjällhuset. Se till att spjällhusets
överkant skjuts in under låstapparna innan ni
trycker det på plats.

EXHAUSTO AB
Östra Hindbyvägen 26B
SE-21374 Malmö

Tel. +46 010-211 7100
Fax +46 40-191200

info@exhausto.se
www.exhausto.se

5 Sätt frontgallret på plats genom en
lätt tryckning.

