
• KOLBERG 
Sys1i:embeskrivelse ventilasjon Tiedemannsjordet - leiligheter 

Ventilasjon 
Deres leilighet er utstyrt med avtrekksventilasjon. I ytterveggene på soverom og i stue, er det 
montert ventiler. Disse skal sikre en minimums friskluftsventilering av deres leilighet. Alle 
ventilen skal i utgangspunktet stå åpne. Via kjøkkenhette og avtrekk på bad trekkes "brukt" 
luft ut. På kjøkken innebærer dette også matos. På badet skal mest mulig av fuktigheten ut av 
leiligheten. 
A.vtTekket fra kjøkken og bad føres i separat kanal for leiligheten opp til felles vifte for flere 
leiligheter plassert på tak. Viften er trykkstyrt slik at kapasiteten økes automatisk ved behov. 

Kjøkken 
A vtrekksmengden fra kjøkken styres fra bryter på kjøkkenhette. Kjøkkenhetten er av typen 
Exhausto ESL 130. -
B1yter i trinn "lukket spjeld": denne posisjonen er normalposisjon. 
Bryter i trinn "åpent spjeld": denne posisjonen benyttes når det lages mat. Det er en fordel å 
sette bryter i denne posisjonen før matlaging begynner. 
Etter matlaging er avsluttet, kan det være en fordel at viften står i denne posisjonen en periode 
for å trekke ut damp og matos som har samlet seg på kjøkken. 
Se vedlagt detaljinstruks fra Exhausto for vedlikehold. 

Bad og WC 
Badet har en fuktstyrt avtrekksventil. A vtrekksmengden styres automatisk til økt mengde ved 
økt fuktighet i rommet. Det er ingen manuell betjening av denne. 

Garasjen 
Garasjen er utstyrt med eget tillufts og avtrekksanlegg. Dette skal gå kontinuerlig. Tilluft skjer 
via samlet 3 aggregater. Tilluften er oppvarmet og skal holde garasjearealet generelt frostfritt. 
Avtrekket skjer via egne vifter (samlet 3 stk) plassert på tak. 

Boder i kjeller 
Bodene er utstyit oppvarmet tilluft fra ventilasjonsaggregater. Bodarealene ventileres ved 
dette samt holdes frostfrie (min + 5°C). Avtrekket går som overluft ut i garasjen. 

Søppelrom 
Søppelrom er utstyit med egen avtrekksvifte som sørger for undertrykk i søppelrommet. 
Viften er plassert på tak. 
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EXHAUSTO 3002243 / 123098/20030318/ PMH 

® 
SLIK BRUKES VOLUMHETTEN 
Funksjon fig. 4 
C -Tenn/slukk av lys 
D - Skift mellom grunn- og forsert ventilasjon 

Ved matlagning åpnes spjeldet. Det lukkes automatisk etter 
maksimalt 60 minutter eller ved å dreie knappen til H 

Det må ikke flamberes under volumhetten. 
Det skal være ti/strekkelig lufttilførsel i rommet når volumhetten 
er i bruk, samtidig med elementer, som bruker annen energi 
enn elektrisitet, for eksempel gass/olje eller vedsovn, etc. 

VEDLIKEHOLD 
Rengjøring fig. 5 
Volumhetten tørkes av med en fuktig klut påført 
oppvaskemiddel. Filtret bør rensgjøres ca.1 gang per måned 
ved normal bruk. Fillerkassetten løsnes ved at trykke på 
knappene på forkanten. Fettfiltret løsnes og fjernes ved at 
frigjøre filterholderen. Legg fettfiltret og filterkassetten i bløt i 
varmt vann med oppvaskemiddel. Filterkassetten (med filler) 
kan også vaskes i oppvaskemaskinen. Et par ganger om året 
bør volumhetten rensgjøres innvendig. 
Tørk av innvendig med en våt klut påført oppvaskemiddel. Sett 
fillerkassetten tilbake og trykk den opp, så den klikker på plass. 

Brannrisikoen økes, hvis volumhetten ikke rensgjøres så ofte 
som anbefalt. 

Utskiftning av lavenergipære fig. 6 
Lampeglasset løsnes ved at bevege sneppene i pilens retn ing. 
Lampen kan nå skiftes. ( Lysstoffrør sokkel G 23 ). 

HVIS VOLUM HETTEN SVIKTER 
Service 
Kontroller, at sikringen er i orden. Prøv lyset og samtlige 
innstillinger for at konstatere, hva som ikke fungerer. Kontakt, 
se side 24. De hjelper med at lokalisere feilen og anviser 
nærmeste serviceverksted, så får du den beste og hurtigste 
service. 

TEKNISKE DATA 
Bredde: 
Øvrige mål: 
El-tilkobling: 
Belysning: 

60 cm 
se fig.1. 
230V ~ med jord 
Lysstoffrør 11 W, sokkel G 23. 
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Sound reducing ... Kit - Draught proof 
Trekkfri - dreduserende Teleskopventil 
Lydreduserende Dn,w+Ctr = 35dB 
" Trekkfri friskluftsventil 

(se skisse for luftstrømsmønster nedenfor) 
" 3 åpningsposisjoner for variabelt luftinntak 
" Teleskopkanal for veggtykkelse 25-4Ocm 

Kappes enkelt for tynnere vegg med sag 
" Enkel montering med 0105mm hullsag/kjernebor 
" Kondensisolert lokk på innvendig ventil 
" Filter Klasse EU3 mot støv og insekter 
" Minimalt vedlikehold/rengjøring uten bruk av verktøy 
" Ingen materialer som avgir fiber til omgivelsene 

Avbildet art. 524000 

••·s1,~~KP1~wf 11$5l1t5'~m••--· 
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E>x!'3J'.ventilhull 

TEKNISKE DATA FOR ART.NO. 524000 

Art.no 

524000 

A 

127 

Dimensjoner i mm (se målskisse) 

B 

127 

C 

0105 

D 

0130 

E 

250-400 

Kapasitet i m3/t ved 

40 cm2 11 1s2> 242
) 352> 

Luftareal 6P=2Pa 6P=5Pa 6P=10Pa D1 

1) Med utvendig 6x6" metallkappe (side 24,25) økes luftarealet til 60 cm2 

2) Testverdier uten Filter EU3 og med utvendig rist 

Spalteventil i vindu. Gir kald 
trekk, som fører til at ventilene 
holdes lukket, og dermed 
oppnås ingen ventilasjon. 

Ekstra tilbehør: 

Typisk luftstrømsmønster: 

UNNGÅ KALD TREKK! 
Monter Klima trekkfrie 
veggventiler Type 524000/ 
2400dB, 523003/523004 
eller 525690 

Dekkplate Utvendig Rist Filter EU3 Teglrist med over- Rister 6x6" Runde Rister 
Side 14 Side11 Side17 Side11 gangtil01Ocmrør Side14,15 

Side 18 
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Kapper 6x6" 
Side 24,25 


