
VENTPLUS
– TILLUFTSDON



EN MARKNADSLEDARE INOM 
V VS-BRANSCHEN

Sigarth i Hillerstorp är marknadsledande 
inom upphängningssystem och tillbehör 
till radiatorindustrin. Vi är en internationell 
koncern och ingår i börsnoterade Midway 
Holding.

Vi på Sigarth är en marknadsledare som tar 
ansvar och håller vad vi lovar. En marknads-
ledare som anstränger sig lite extra, står på 
tå för att se lite längre. Vi vet vad som krävs 
för att vara en tongivande och kompetent 
samarbetspartner till VVS-industrin. Vårt 
upphängningssystem MONCLAC® är välkänt 
i branschen för tidsbesparing och stabilitet 
och har satt standard för en hel industri.

DU K AN LITA PÅ OSS

Med över 50 års branscherfarenhet, och 
genom ett nära samarbete med radiatortill-
verkarna i Europa, har vi genom åren byggt 
upp en kunskapsbas inom företaget som är 
till stor nytta för våra kunder.

På Sigarth vill vi fortsätta anta nya utma-
ningar, vara ett steg före och hitta kreativa 
lösningar på våra kunders behov. Med egen 
konstruktionsavdelning, kunnig och erfaren 
personal, kan vi fortsätta utveckla unika lös-
ningar till våra kunder. Fortsätta att vara en 
resurs, en samarbetspartner till kunder inom 
radiatorbranschen.

SIGARTH AB
VÅRA LÖSNINGAR GÖR VÄRLDEN SÄKRARE



EN UTVECKLINGSRESURS  
OCH SAMARBETSPARTNER... .

På Sigarth vill vi bli betraktade som en nära 
samarbetspartner, inte endast som en under-
leverantör. Genom nära samarbeten med ra-
diatortillverkare över hela Europa, och fokus 
på kompetens och erfarenhet, ska vi fortsät-
ta vara en resurs för våra kunder gällande 
konstruktion och utveckling. På så sätt kan vi 
leverera bästa möjliga kundnytta.

…I EUROPA OCH I  VÄRLDEN

För att ytterligare befästa vår position som 
marknadsledare ska vi fortsätta utveckla, 
producera och marknadsföra nya produkter 
och lösningar i Europa och i övriga världen.
Produkter och lösningar som ställer krav på 
säkerhet. Produkter och lösningar som gör 
världen lite säkrare.



VENTPLUS är inte bara en idealisk lösning för 
nybyggnation av lägenheter, utan är också i 
högsta grad användbar i renoveringsobjekt. 
När VENTPLUS installeras i gamla byggna-
der, skall man dock vara uppmärksam på att 
de existerande radiatoranslutningarna kan 
vara annorlunda på grund av olika väggav-
stånd.

RADIATORTYPER

• Kompaktradiator typ 21 och 22–33 med 
eller utan integrerade ventiler

• Radiator höjder 300–900 mm
• Radiator längder 600–3000 mm  

(Om radiatorn har byglar på baksidan 
måste radiatorn vara min. 800 mm)

RADIATORUPPHÄNGNING
• VENTPLUS har en integrerad 

upphängningsfunktion.

• Radiatorer med längd 600–1400 monteras 
endast med VENTPLUS

• Radiatorer med längd 1600–2200 monteras 
med VENTPLUS och 2 extra väggkonsoler

• Radiatorer med längd 1200–2400 mm kan 
utrustas med 2 VENTPLUS

• Radiatorer med längd 2400 mm, som är 
utrustad med 2 VENTPLUS, utrustas med 
minst 1 extra konsol.

• Vid projektering skall man tänka på att 
inte kombinera små radiatorer med 
låg värmeavgivning med VENTPLUS, i 
synnerhet inte i kallare temperaturzoner, 
med tanke på frostrisken

VENTPLUS

3. Den kalla, renade luften faller  
till botten bakom radiatorn.

4. Luften värms upp av radiatorn,  
stiger uppåt och vidare in i rummet.

2. Ett integrerat filter renar den 
inkommande luften.

1.  Uteluften tas in genom en rund eller 
rektangulär kanal till VENTPLUS.



Radiatorer med tilluftsdon bör alltid förses 
med min-begränsande termostatventiler, för 
att undvika frysrisk.

VENTPLUS MAXI är som standard utrustat 
med en avstängningslucka, som även kan 
användas till flödesreglering. VENTPLUS BAS 
är som standard försedd med en plastskiva 
som skall avlägsnas vid injustering, men kan 
användas vid eventulla gas- och röklarm.

ANVÄNDNING

I DIN-normen 1946-6 är ventilationsvärdena 
(luftväxlingen) formulerade enligt följande:
”För att undvika skador på byggnadskon-
struktioner orsakade av luftfuktighet, skall 
luften i en lägenhet bytas ut 0,5 gånger per 
timme (räknat på den totala luftvolymen i 
hela lägenheten).

KONTINUERLIG VENTILATION

Även om luftfuktigheten ibland är relativt 
låg, på grund av att lägenheten står obebodd 
under en längre period, krävs det ändå konti-
nuerlig ventilation (basventilation).

VÄLBEFINNANDE

Känslan av välbefi nnande är naturligtvis 
subjektiv, men det upplevs självklart myck-
et positivt när luften är fri från odörer och 
koldioxid. Detta kan åstadkommas genom en 
luftväxling av 30 kbm luft/timme och person 
i lägenheten.

LUFTFLÖDE

Det nödvändiga flödet av frisk luft är beroen-
de av lägenhetens storlek och antalet boende 
i lägenheten. Om luften i en lägenhet byts 0,5 
gånger/timme som basventilation, upplever 
man ett behagligt inomhusklimat och man 
behöver inte vara rädd för att skador uppstår 
på eller i byggnaden

MATERIAL OCH LACK
• Vitlackerad stålplåt. Tjocklek 0,8–1,5 mm. 

Vissa utsatta delar i galvaniserad stålplåt.

• Samtliga invändiga ytor i VENTPLUS är 
kondensisolerade.

• Vit RAL 9016, glans 80 ± 5, skikttjocklek 
40–120 μm.

FUNKTION
Luften värms upp genom att den passerar 
den varma radiatorkroppen och kommer 
dragfritt och ljudlöst ut ovanför radiatorn. 
Radiatorns effekt ökar väsentligt genom 
installation av VENTPLUS. Se separat dimen-
sionerings- och effekttabell.

Beroende på vald filtertyp förhindras utifrån 
kommande partiklar att passera systemet. 
Även lufthastighet och tryckfall är beroende 
av filtertyp. Alla dimensionerade värden utgår 
från att man använder ett godkänt F7-filter.



LUFTVÄXLING

Lägenhet på 80 m2 rumshöjd 2,5 m  
(80 x 2,5) x 0,5 = 100 m3. Luftväxling 100 m3 
utan boende (kontinuerlig basventilation).

Lägenhet på 80 m² rumshöjd 2,5 m med 4 
boende, 4 x 30 = 120 m³. Luftväxling 120 m³ 
med 4 boende.

I dessa exempel är det viktigt att räkna båda 
värdena (lägenhetsstorlek och antalet boen-
de) för att få fram den nödvändiga volymen 
av luft som skall bytas ut. I nedanstående 
tabell kan man se hur värdena förändras vid 
större lägenhetsyta och vid fler antal boende.

LUFTVÄ XLING I  KBM

Tabellen tar hänsyn till både antalet boende, 
basventilationsvärden och storlek på lägen-
heten. Med denna information kan man en-
kelt räkna ut vilket behov av luftväxling som 
fi nns, räknat i kbm/tim. Luftväxlingen skall 
räknas utifrån en normal situation i lägenhe-
ten, inte utifrån tillfälliga förhållanden, såsom 
tillfälligt extra boende, matlagning e.dyl.

Eftersom flödet av tilluft genom ytterväggen 
endast fungerar tillsammans med mekanisk  
frånluftsventilation, skall man tänka på att 
undertrycket i lägenheten inte får överstiga 
8 (<10) Pa. Detta är viktigt för att undvika 
kalldrag eller ljud som uppstår från springor i 
fönster och dörrar. 
Om man använder en öppen spis, ligger un-
dertrycket på ca. 4 Pa, och om en öppen spis 
och den mekaniska ventilation används sam-
tidigt, kan dessa arbeta mot varandra, vilket 
innebär att effekten av VENTPLUS avtar.

LUFTVÄXLING
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2 VENTPLUS PÅ EN RADIATOR

INSTALLATION



AVSTÄNGNINGS- OCH REGLERFUNKTION

Öppet läge Stängt läge

VENTPLUS MAXI har en integrerad funktion, som innebär att man helt kan 
stänga av luftflödet, men också att man kan ställa in önskat luftflöde.

Med denna funktion är det möjligt att jämna ut luftflödena mellan olika 
ventilationsdon i samma lägenhet.

FILTER

Det finns två olika typer av filter till VENTPLUS, PPI 20 
och F7. Beroende på hur mycket föroreningar som finns 
utanför lägenheten, rekommenderar vi att man byter filter 
1-2 ggr per år. Vi rekommenderar alltid ett F7-filter, och 
alla beräkningar i dimensioneringstabellen är utförda med 
detta filter.

För att underlätta filterbyte i tilluftsdonet och för att 
bibehålla radiatorns effekt, bör ett minimimått på ca.50 mm, 
mellan underkant fönsterbänk och överkant VENTPLUS 
innehållas. Detta gäller över hela donets bredd.

Eventuella uppfästningsanordningar för fönsterbänk får ej 
försvåra filterbyte.

OBS! Väggenomföringen skall monteras med hänsyn till 
dess inspektions-/renslucka så att denna går att öppna 
med monterad radiator.



w w w . s i g a r t h . c o m

På Sigarth är vi övertygade om att det alltid finns en 

bättre lösning. Vi tror att våra lösningar gör världen lite 

säkrare. Oavsett om det är upphängningssystem till 

radiatorindustrin eller en annan lösning som kräver vår 

klurighet. Med över 50 års branscherfarenhet är vi en trygg 

utvecklingsresurs och marknadsledande samarbetspartner 

för våra kunder inom främst VVS-branschen.


