TILLUFTSDON VENTPLUS
UTELUFTSK ANAL S-KANAL / RAK CIRKULÄR KANAL

FÖR EN RENARE
OCH FRISKARE
INOMHUSMILJÖ

EN SÄKR ARE
LÖSNING
På Sigarth är vi övertygade om att det alltid finns
en bättre lösning och att vi kan göra världen lite
säkrare. Oavsett om det är upphängningssystem
till radiatorindustrin eller något annat område som
kräver vår erfarenhet och klurighet.
Med vår långa branscherfarenhet är vi en
trygg utvecklingsresurs och marknadsledande
samarbetspartner, framför allt inom VVS-branschen.
Vi tillverkar de allra flesta komponenter själva,
vilket gör oss till ett klimatsmart val där transporter
och tillverkningsmetoder görs så hållbara som
möjligt.

VENTPLUS
TILLUF TSDON

Effektivt, tyst och dragfritt
– en idealisk lösning både för
nybyggnation och renovering.

Så här fungerar det

1.
2.

Uteluften leds in genom
uteluftskanalen, antingen
en S-kanal eller rak cirkulär
kanal.

Luften passerar ett
allergenfilter som avskiljer
partiklar.

4.
3.

Luften värms av radiatorn,
stiger uppåt och vidare ut i
rummet.

Den kalla uteluften dras nedåt
i Ventplus.

Sprängskiss av en yttervägg med rak, cirkulär uteluftskanal. Tilluftsdonet Ventplus är monterad på innerväggen samt en påhängd
radiator. En ytterväggshuv (tillbehör) sitter monterad på väggens utsida.

Ventplus

Mått och utförande

Genom Sigarths tilluftsdon Ventplus, leds den inkommande
luften in genom radiatorn, för att där värmas upp innan den
tyst och dragfritt fortsätter in i bostaden. Ventplus ökar också
radiatorns effektivitet.
Flera olika filtertyper kan användas i Ventplus för att fånga
upp partiklar från uteluften. Valet av filtertyp påverkar
lufthastigheten och tryckfallet över installationen. Vi
rekommenderar användning av allergenfilter F7 eller F8. Alla
dimensionerande värden som anges baserar sig på användning
av ett godkänt F7-filter.

Krav på luftväxling
DIN-normen 1946-6 anger följande krav på luftväxling:
För att undvika skador på byggnadskonstruktioner orsakade av
luftfuktighet, ska luften i en lägenhet bytas ut minst 0,5 gånger
per timme, räknat på den totala luftvolymen i hela lägenheten.

Ventplus passar till radiatorer av följande typ och format:
•

radiatortyp 21 samt 22–33

•

radiatorhöjd 300, 400, 500, 600, 700 och 900 mm

•

radiatorlängd från 600 mm och uppåt. För radiatorer med
byglar på baksidan passar Ventplus från och med längden
800 mm.

Ta hänsyn till frysrisken vid projektering. Undvik att kombinera
Ventplus med små radiatorer med låg värmeavgivning, särskilt
i kallare klimat.
Modellen Ventplus Maxi erbjuder möjlighet att helt stänga
luftflödet, exempelvis då uteluften innehåller gas eller
brandrök. I en sådan situation bör man dock alltid i första hand
stänga frånluftflödet.

Material och lack
•

Material: Vitlackerad stålplåt, tjocklek 0,8–1,5 mm,
med vissa utsatta delar i galvaniserad stålplåt. Samtliga
invändiga ytor är kondensisolerade.

•

Lack: vit RAL 9016, glans 80 ± 5, skikttjocklek 40–120 μm.

Ventplus öppnas lätt
upp i botten för enkel
rengöring.
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Planlösning över luftens väg i en bostad.

Frånluft

Så här monteras Ventplus
Ventplus har en integrerad Monclac ® upphängningsfunktion. Radiatorer med längd 600–1600 mm monteras därmed endast med
Ventplus. Alla mått anges i millimeter.

Rak cirk.: min 50
S-kanal: min 70

H = Radiatorns höjd. A = Avstånd från radiatorns underkant till filtrets underkant. Måttet behövs för att anpassa hålet för uteluftskanalen.
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Montera Ventplus så att
tilluftsdonets renslucka går
att öppna när radiatorn är
monterad. Avståndet bör vara
minst 100 mm från underkant
på radiator ned till golv.
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Två Ventplus på en radiator
På radiatorer med längd 1200–2400 mm kan två Ventplus monteras. Skissen anger minsta avstånd mellan dem samt minsta
radiatorbredd för detta montage.

Min 520 mm
Min 1200 mm

Montage med extra väggkonsoler
Ett Ventplus: Vid radiatorlängd 1700–2400 mm monteras två extra väggkonsoler.
Två Ventplus: Vid radiatorlängd 2400 mm monteras minst en extra väggkonsol.
Skissen visar minsta avstånd mellan konsol och radiatorns ytterkant.
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Lock Ventplus

Underlätta filterbyte med avstånd
till fönsterbänk
A

100

Filter

Vi rekommenderar användning av allergenfilter F7 eller F8.
För att underlätta filterbyte och bibehålla radiatorns
effekt rekommenderav vi ett minimiavstånd (A) mellan
fönsterbänkens underkant och hela Ventplus överkant. Se
till att inte heller fönsterbänkens fästanordningar försvårar
filterbyte.
Alla mått anges i millimeter.
A = Minimiavstånd mellan underkant fönsterbänk och Ventplus
överkant.

Uteluftskanal

A

Rak cirkulär

50

S-kanal

70

Våra städer förtätas alltmer för att möta
efterfrågan på nya bostäder och lokaler.
Ofta väljer man prefabricerade betongelement, även på platser med hög bullernivå, vilket ställer höga krav på ljudreduktion.

UTELUFTS K ANALER

FÖR TILLUF TSDON
TILL R ADIATORER

Vi erbjuder en standardserie uteluftskanaler
med ljudreduktion på upp till 62 dB. Vår
utgångspunkt är att all ljudreduktion ska ske
i uteluftskanalen. Vi erbjuder två typer av
uteluftskanaler: S-kanal och rak cirkulär
kanal.

S-kanal
S-kanalen finns i fem höjder: 300, 320, 370, 465 och 570
mm. En teleskopfunktion (32–200 mm), gör den flexibel för
olikaväggtjocklekar. Den har också en renslucka i överkant som
underlättar rengöring.

Teknisk prestanda
Följande egenskaper och prestanda innebär att kanalen
uppfyller de krav som gäller för uteluftskanaler:
•

Med filtertyp F7 och ett luftflöde på 10 l/s är sluttryckfallet
15 Pa.

•

Ljudreduktionen är minst 58 dB (ljudklass B motsvarar 57 dB).
Detta testades på RISE enligt EN ISO 10140-2.

•

Kanalen är rensbar i hela sin längd.

•

Kanalens öppning har ett smådjursäkert galler.

Material och lack
•

Material: Plåtdetaljer i galvaniserad plåt. Teleskopdelen
har magnesiumbeläggning, Magnelis®. Detta är den enda
magnesiumbeläggning som är godkänd av SITAC i den
högsta korrosivitetsklassen C5, vilket innebär att den klarar
marin miljö.

•

Isolering: stenull med spaltfiberväv som skydd mot
fibersläpp.

•

Lack: RAL 9016 på alla lackerade detaljer.

Mått
Alla mått anges i millimeter. H=uteluftskanalens höjd.
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Rak cirkulär kanal
Denna ljudreducerande uteluftskanal är väl anpassad för såväl
nyproduktion som renovering.
Kanalens ytterdiameter är 167 mm och innerdiametern 102 mm.
Med hjälp av en stos, som köps som tillbehör, kan öppningen
hållas konstant.
Den raka kanalen levereras i standardlängder på 400 mm eller
1200 mm, som enkelt kan kapas till önskat mått. På förfrågan
offererar vi även andra längder.

Teknisk prestanda
Kanalen uppfyller de krav som gäller för uteluftskanaler.
Ljudreduktionen är upp till 53 dB. Resultatet testat enligt EN
ISO 10140–2.

Material
Kanalen är tillverkad av stenull. Invändigt är den fodrad med
kraftig, svart spaltfiberväv, som är typgodkänd mot fibersläpp.
Den utvändiga strumpan har dammskydd av bomull/viskos.

Den raka cirkulära kanalen kan enkelt kapas till önskat mått och
öppningen hålls konstant genom en stos (tillbehör).

Mått
Alla mått anges i millimeter. L = Standardlängder.

L

ø102
ø167

400
L

1200

ÖVERLÄGSEN

LJUDREDUKTION
Ljudstyrka (dB)
Med ventilationsluften följer luftljud, ljud från utvändiga
ljudkällor, som förflyttar sig med luftflödet, För att skapa en
behaglig inomhusmiljö behöver uteluftskanalen minska dessa.
Ljudreduktionen i uteluftskanaler sker både genom själva
konstruktionslösningen och med hjälp av ljudabsorberande
material.

Uppmätt ljudreduktion
Våra uteluftskanaler testades i december 2015 av RISE
enligt internationell standard, EN ISO 10140-2:2010, med
följande resultat:
Utan fördelarplåt
S-kanal 300:
56 dB
S-kanal 570:
60 dB
Rak uteluftskanal: 53 dB
Med fördelarplåt
S-kanal 300:
59 dB
S-kanal 570
62 dB

TILLBEHÖR

TILL UTELUF TSK ANALER

Fördelarplåt
Fördelarplåten är en patenterad lösning som reducerar
tryckstötar i luftintaget till följd av turbulent luft. Sådana
förekommer bland annat vid höga byggnader samt i
miljöer med öppna fält och nära havet.

Ytterväggshuv
En rak, cirkulär ytterväggshuv för uteluftskanal fungerar vid alla
typer av ventilation, såsom mekanisk ventilation och självdrag.
Rörets diameter är 100 mm och den monteras enkelt med dold
infästning i väggen.

Fördelarplåten kan eftermonteras på uteluftskanalen med
diametern 100 mm där tilluftsdon Ventplus används. Den
jämnar ut luftflödet genom filtret, vilket också förlänger
filtrets livslängd.

Huven är smådjursskyddad och den öppningsbara luckan gör
det lätt att rengöra kanalen.
Samtliga utvändiga plåtdetaljer är tillverkade i Magnelis®, som
innebär högsta korrosivitetsklass. Som standard är huven
obehandlad, men den kan också fås pulverlackerad i annan färg.

Täckram
Täckramen är avsedd för luftintaget till S-kanalen. Den är
tillverkad i Magnelis®, vilket innebär högsta korrosivitetsklass.
Som standard är täckramen obehandlad, men den kan också fås
pulverlackerad i annan färg.

Stos
Stosen kan monteras på den raka, cirkulära
uteluftskanalen för att bibehålla öppningens dimensioner
och funktion och för att hålla ytterstrumpan på plats.
Stosen monteras efter att uteluftskanalen kapats till
önskad längd

Sigarth i Hillerstorp är marknadsledande inom upphängningssystem och
tillbehör till radiatorindustrin. En marknadsledare som anstränger sig lite
extra, som står på tå för att se lite längre.
Vi tar ansvar och håller vad vi lovar. Vi vet också vad som krävs för att
vara en tongivande och kompetent samarbetspartner till VVS-industrin.
Vårt upphängningssystem Monclac ® är välkänt för sin tidsbesparing och
stabilitet och har blivit standard för en hel bransch.

SIGARTH AB Box 45, SE-330 33 Hillerstorp, Sweden, +46 370 254 00
SIGARTH SP. Z O.O. ul. 3 Stycznia 72, 64-300 Nowy Tomyśl, Poland +48 61 44 20 000
SIGARTH GMBH Waterstroate 38 DE-48231 Warendorf, Germany +49 2581 5117
www.sigarth.com
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Genom många innovativa samarbeten med radiatortillverkarna i Europa
under mer än 50 år kan vi erbjuda våra kunder en unik erfarenhet och
kunskap.

