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VENTILASJON AS

Ventilasjon i hytta
Ventilasjon blir ofte glemt og overlatt til tilfeldighetene i nye hytter
under 150m2. Det er en vanlig feiltolkning av byggeforskriftene at det
ikke er krav til ventilasjon i disse hyttene. Det kreves samme luftmengder som i en moderne bolig, men det er kravet til energibruk
som ikke gjelder for hytter under 150m2. Dermed regnes for eksempel
det å åpne vinduet som tilstrekkelig ventilasjon. Resultatet av dette er
gjerne tette hytter hvor det dugger på vinduene, og hyttelukta setter
seg i løpet av få år pga stillestående luft. Her er det listet opp 3

eksempler på hvordan hyttelukta kan elimineres og komforten økes
med noen enkle grep. Trikset er å sørge for litt gjennomlufting når
hytta står tom og benytte gjennomtenkte produkter med filter for støv
og insekter.
Eksemplene spenner seg fra kun passive ventiler, til anlegg som er
TEK17 godkjent.

Passive ventiler i sov og oppholdsrom

I denne hytta er det kun valgt passive ventiler, ZLA
160. Disse sørger for gjennomlufting av hytta året
rundt. Et G3 filter hindrer støv og insekter i å trenge
inn. De sørger også for at baderomsvifte og vifte på
WC fungerer optimalt ved å slippe gjennom tilstrekkelig med luft og hindre vakuum. For kjøkkenhetta
er det valgt en utvendig motor, AV 150, og et fettfilter over platetoppen som sitter flatt på veggen. På
badet benyttes en behovsstyrt avtrekksvifte med fuktsensor og overstyringsmulighet for de gangene man
bare skal på toalettbesøk. WC har en behovsstyrt avtrekksvifte med bevegelsessensor og etterventilering.
Denne kombinasjonen av produkter sørger for et godt
inneklima, samtidig som alle avtrekksvifter ikke går mer enn
nødvendig for å spare energi.
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Hybrid av aktive og passive ventiler

I dette eksempelet er det benytte to aktive ventiler,
KWL EC 45, med varmegjenvinning i kombi- nasjon med to passive ventiler, ZLA 160. De to aktive ventilene er plassert i hver ende av hytta for å få
tvungen gjennomlufting med varmegjenvinning. I
normal drift bruker de aktive ventilene kun 2W hver
og er laget for å gå 24/7 hele året. De kan også kjøres som gjennomtrekk i sommerhalvåret og på den
måten bli kvitt varmen som ellers bygger seg opp
i moderne hytter og hus. De passive ventilene blir
fortsatt påvirket av atmosfæriske forhold. Bad, wc og
kjøkken anbefales med samme løsning som eksempel 1
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Fullsendig ventilasjonsanlegg

Her er et eksempel på et fullverdig ventilasjonsanlegg som møter TEK 17 sine krav til luftmengder og varmegjenvinning. Her er det det tvungen
gjennomlufting av alle oppholdsrom mens bad,
wc og kjøkken er likt som i eksempel 1. Dette er
den anbefalte løsningen for å være helt sikker på
gjennomlufting av hytta, uavhengig atmosfæriske
forhold. KWL EC 45 er et anbefalt produkt fra
Enova og har mange bruksområder. Valg av dette
systemet er vinn vinn. Suverent inneklima, enestående energiregnskap og siden KWL EC 45 går på
12V kan det kobles til solcelleanlegg eller strømnettet. Alt etter behov.
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Produkter
ZLA 100/160

Automatisk tilluftsventil for bruk i hytte og
hus. Den selvregulerende termostatskiveventilen kombinerer energibesparelse og konstant
ventilasjon med maksimal effektivitet. Utetemperaturavhengig volumstrømstyring skjer
via en termisk sensor uten elektrisk tilkobling.
Et G3 luftfilter sørger for å holde insekter og
støv ute. Enkelt filterbytte.

• Helt automatisert, behovsbasert volum
kontroll.
• Vedlikeholdsfri og uten driftskostnader.
• Individuell volumstrømjustering ved å
rotere skiven. Utvidbar plastveggkanal
for veggtykkelser fra 260 til 500 mm.
• Lyddempere sørger for god lyddemping.
• Lett byttbare filtre.
• Elektrisk tilkobling er ikke nødvendig.
• Rask og enkel installasjon.

ZLA 100/160

M1 100/120

Små romvifter i førsteklasses kvalitet. Utformingen og utførelsen av MiniVent®M1 / 120
setter nye standarder innen kompakte vifter.
MiniVent® M1 / 120 passer harmonisk inn
i alle miljøer med sin prisbelønte design. Den
lukkede, veldesignede fasaden forhindrer sikt
inn til impeller.
WES 100/120 Teleskophylse med lamell fasadedeksel i sjokkresistent polymer
RVE 100/120 Tett tilbakelsagsspjell som åpner og lukker ved lave og høye trykkforskjeller.

M1 100/120

WES 100/120

RVE 100/120

KWL EC 45

Regenerativ varmegjenvinning ved bruk av en
keramisk varmeveksler. Under drift absorberes
varmen fra avtrekksluften, og overføres den til
innkommende friskluft i den påfølgende syklusen. Varmegjenvinningseffektivitet opptil 88%
(i henhold til gjeldende DIBt-testprosedyre).
Det er en insektskjerm på utsiden av den keramiske varmeveksleren for å beskytte mot støv
og insekter. For å opprettholde balansert ventilasjonsdrift trengs minst 2 enheter. Avhengig
av det totale luftbehovet til hytta, er det normalt installert mer enn 2 enheter

KWL EC 45

AV 150 & Fettfilter

Fettfilter
AV 150

• Lavt energibruk. Kun 10w ved 150m3/t.
• Støynivået er ekstremt lavt takket være
Helios ultraSilence®-teknologi.
• Kulelager og motor er designet for 		
kontinuerlig belastning, konstant ytelse
og livslang funksjonell driftssikkerhet.
• Motor med termisk overbelastningsbeskyttelse, vedlikeholdsfri og
radioforstyrrelsesfri.
• RVE 100/120 hindrer kald trekk inn gjennom vifte når vifte står stille.

Kraftig og effektiv sentrifugalvifte som passer
perfekt til avtrekk for platetopp. Enkel tilkobling til nye og eksisterende rør. AV 150 er den
ideelle løsningen for uttrekksventilasjon av
kjøkken, fordi støyen fra avtrekkshetten er flyttet utendørs. Ideell for ettermontering i renoveringer og ombygginger samt nybygg.
Fettfilteret er enkelt og elegant utført og passer
inn i de fleste kjøkken. Leveres i tre standard
utførelser, men kan også skreddersys. Veggmontert eller innfelt i tak/overskap.

• Økonomisk EC vifte. Kun 2,1w i
normaldrift.
• Elegant og tidløst design.
• Integrert lydisolering.
• Enkelt brukergrensesnitt.
• Opptil 8 vifter i et system.
• Integrert G3 luftfilter.
• 5 hastigheter14, 24, 32, 37 & 45 m3/t.
• 4 moduser som varmegjenvinning eller
gjennomtrekk.
• Indikator for filterbytte.

•
•
•
•
•

Lav støy og høy komfort.
Enkel og kostnadseffektiv installering.
Værbestandig utførelse.
Utvendig spjell hindrer fugl i å komme inn.
Fettfilteret rengjøres enkelt i
oppvaskmaskin.
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Hallingdal Reklame leverer solfilm til hytter og hus.
Våre solfilmer gir fra 50 til 90%
varmereduksjon og gir ett behagelig innemiljø samt stopper
UV-gjennomgang som bevarer
interiøret.

post@hrek.no		

Spør oss om solfilm!
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