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Vedvarende støj 
gør os nervøse og 
syge. Med 
ventilationsanlæg 
fra EcoVent kan 
vinduerne forblive 
lukkede – vi får 
fred og ro i 
boligen. 

 

Pollen og 
sundhedsskadelig
e partikler bliver 
udendørs. Det 
giver et sundere 
indeklima uden 
hævede 
slimhinder, hoste- 
og nyse anfald. 

 

Støv fra gader og 
veje giver ikke 
længere 
problemer. 
Boligen er lettere 
at vedligeholde og 
rengøre. 

 

Vedvarende 
fjernelse af den 
fugtige luft gør det 
umuligt for 
husstøvmider at 
leve……  

…. og 
skimmelsvampe 
tilhører fortiden. 

 

John Steen Jensen startede i 
1994 med at fabrikere 
forskellige former for 
ventilationsanlæg. Fælles for 
disse anlæg var, at der skulle 
være varmegenvinding. 
Selskabet har altid været 
meget udviklingsorienteret, og 
står i dag med en bred vifte af 
energieffektive apparater. Vi 
udvikler også gerne 
kundespecifikke løsninger. 
I 2007 trådte Jørn Kristensen 
ind i ejerkredsen i selskabet. 
Vores vision er at skabe de 
mest energieffektive apparater 
og totalløsninger. 
Vi producerer vore effektive 
ventilationsanlæg i Viby ved 
Århus. 
 

Med EcoVent 
ventilationsanlæg er du sikker 
på at der døgnet rundt altid er 
ren og sund luft inden døre. 
Den gennem CO2, kemiske 
afgasninger fra 
byggematerialer, lugte og 
fugtighed belastede luft, bliver 
suget væk fra boligen gennem 
køkken, bryggers bad og WC. 
Frisk filtreret luft bliver 
opvarmet i den effektive 
varmeveksler og tilført 
boligens opholdsrum. 
 
Alle EcoVents ventilations 
aggregater overholder kravene 
fra det nye 
”Bygningsreglement BE08”. 
Vore aggregater finder især 
anvendelse i mange 
lavenergiboliger og 
passivhuse. 
EcoVent har også aggregater 
til kontorer, institutioner og 
andre bygninger, hvor du 
ønsker et godt indeklima. 
Vi kan flytte fra ca. 50 – 4.000 
m3 luft i timen. 

Med et 
ventilationsanlæg 
fra EcoVent får du 
døgnet rundt en 
renere og sundere 
luft i boligen. 
Astmatikeren får 
optimal mulighed 
for at restituere 
sig. 

 

  



  EcoVent  
  Katalog 

Side 3 af 22  EcoVent Aps Tlf.: 70 23 88 02 
  Rudolfgårdsvej 19 Fax: 70 23 21 80 
  8260 Viby J Web: www.ecovent.dk 
   Mail: info@ecovent.dk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Indholdsfortegnelse. 
  
 Energibesparelser og sundt indeklima side 4 
 Det taler for ventilationssystemer fra EcoVent side 5 
 Grundlaget for det perfekte udluftningssystem. side 6 
   
 EcoVent aggregater. 
 Liggende aggregater – velegnede til loft-/tag m.m. side 7 
 EcoVent L300, egnet op til ca. 350 m2 - 
 EcoVent L400, egnet op til ca. 350 m2 - 
 EcoVent L600, maks. ca. 500 m3/h. - 
 EcoVent L2000, maks. ca. 1.700 m3/h. - 
 EcoVent L4000, maks. ca. 3.600 m3/h. - 
   
 Stående aggregater – Skabsmodeller. side 8 
 EcoVent S450, egnet op til ca. 350 m2 - 
 EcoVent S600, egnet op til ca. 500 m2 - 
 EcoVent S800, maks. ca. 750 m3/h. - 
 EcoVent S1500, maks. ca. 1400 m3/h. - 
   
 Modeller til indbygning side 9 
 EcoVent R200SH, egnet op til ca. 160 m2 - 
 EcoVent R200SV, egnet op til ca. 160 m2 - 
 EcoVent R200LH, egnet op til ca. 160 m2 - 
 EcoVent R200LV, egnet op til ca. 160 m2 - 
   
 EcoVent tilbehør m.m. 
 Luftfordelings systemer inde i huset – udsugning og indblæsning.  
 Standard installations systemer med spirorør. Flere fabr. 
 EcoVent Flex-rørs system – specielt til huse med loft til kip. side 11 
 EcoVent FK-rør system  

– firkantede rør i metal- specielt til huse med loft til kip. 
side 13 

 EcoVent F-rør system  
– firkantede rør i plast- specielt til huse med loft til kip. 

side 15 

 IsoPipe system – fuldt kondensisolerede rør af kunststof side 16 
 Kontrolventiler og andet tilbehør 

Forvarmning af luft – væske/brine systemer 

side 17 
side 18 

 Forvarmning af luft – luftbaserede systemer side 19 
 Spørgsmål - service side 21 



  EcoVent  
  Katalog 

Side 4 af 22  EcoVent Aps Tlf.: 70 23 88 02 
  Rudolfgårdsvej 19 Fax: 70 23 21 80 
  8260 Viby J Web: www.ecovent.dk 
   Mail: info@ecovent.dk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energibesparelser og et sundt indeklima. 
Så føler vi os godt tilpas. 
 
 
 

  

Vi har i Danmark gennem 
Kyoto protokollen fra 1997 og 
vores medlemskab af EU, 
forpligtet os til at reducere 
CO2 udslippet med 21 % 
inden år 2012. 
En vigtig del af denne 
reduktion skal vi opnå gennem 
lavere energiforbrug i vore 
bygninger. Med det nye 
bygningsreglement fra 2006 
stilles der store krav til det 
samlede energiforbrug i 
bygningerne. Alle bygninger 
opført efter det nye reglement 
skal have et 25 - 30 % lavere 
energiforbrug i forhold til 
reglementet fra 1995/98. 
Fra 2011 sker der en 
yderligere reduktion med 25 
%, og i 2016 også med 25 %. 
 
Der stilles naturligvis krav til 
bedre isolering af bygninger, 
men også stigende krav til 
bedre vinduer og døre, samt 
større tæthed. 
Større lufttæthed i bygningerne 
stiller større krav til udluftning i 
vore huse. 
Det betyder at det bliver 
sværere at ventilere bygningen 
som vi har brugt mest – med   

naturlig ventilation. Vi kan ikke 
længere lufte boligen ud 
gennem ”utætte huse” 
 
Med ventilations systemerne 
fra EcoVent kontrollerer du 
selv udluftningen døgnet rundt.  
Det kontrollerede luftskifte 
giver dig også den fordel at 
varmen i den brugte luft vi 
suger ud af huset, tilføres den 
friske luft der blæses ind i 
huset. Ventilationsanlægget 
sørger for at vi kan opholde os 
i en bolig uden fugtproblemer 
og uden gener fra udeluften, 
som støj, pollen og støv. 
 
God luft til mennesker og huse 
Til vedligehold af 
bygningsmassen og til et sundt  

indeklima i opholdsrummene 
er den mekaniske ventilation 
uvurderlig. Gennem bedre 
isolering og genvinding af 
varmeenergien fra 
ventilationsluften skaber vi en 
yderligere forbedring af 
energibalancen. Det er vigtigt 
at vi i vore velisolerede og 
tætte boliger får et behageligt 
og sundt indeklima. 
Undersøgelser viser at dårlig 
luft inden døre giver hovedpine 
og allergiske sygdomme. 
Da vi mennesker 
gennemsnitligt opholder os 
inden døre 90 % af vort liv, er 
det vigtigt at vi er omgivet af 
luft uden skadelige stoffer. 
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Alt peger på ventilationssystemer fra EcoVent.  
 

 
 
 
 

 
 
 

5. Varmeveksler 

Udsugning 
Vore aggregater suger den 
brugte luft, der er fyldt med  
fugt, lugt og skadelige stoffer 
ud fra de fugtige rum. De 
fugtige rum er køkken, 
bryggers, bad og toilet. 
Udsugningsventilerne suger 
enten, en efter bygningen 
afpasset luftmængde ud, eller 
efter brugerens behov. 
Varmen fra den udsugede luft 
bliver i varmeveksleren 
overført til den friske udeluft. 
Efter at varmeenergien er 
tilført varmeveksleren føres 
den brugte luft direkte ud i det 
fri, gennem vægrist, eller 
taghætte. 

8. Friskluftfilter 
 
6. Udsugningsventilator 

9. Udsugningsfilter 
 
7. Indblæsningsventilator 

EcoVent forbedrer de gennem 
bedre isolering og tætning 
opnåede energibesparelser. 
EcoVents ventilationsanlæg 
fornyr til stadighed luften, og 
med den fine varmegenvinder 
skabes en yderligere 
forbedring af energibalancen. 
Vigtigere er det, at vi i de 
velisolerede og tætte 
bygninger skaber et sundt og 
godt indeklima. 

Udeluften 
bliver i ventilationsanlægget 
filtreret og ført gennem 
varmeveksleren, hvor varmen 
fra den brugte luft tilføres. 
Den forvarmede luft, bliver 
med indblæsningssystemet 
tilført alle opholds- og 
soverum.  

Indblæsning i rummene sker 
gennem loftventiler eller væg- / 
gulvriste. 
 
EcoVent tilbehør 
Med et omfattende 
tilbehørsprogram er det muligt 
at skabe et godt indeklima 
også i din bolig. 

 

modstrømsveksler

5

6 7

8 9

11

12

13
10
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Med EcoVent’s brede program af ventilationsaggregat er, samt vores 
omfattende tilbehørsprogram, løses enhver ventilati onsopgave. 

 

Loftaggregater 
EcoVent L300 og 

EcoVent L400 

Med vore 
vandretliggende 

loftaggregater kan vi 
ventilere fra 50 – 

næsten 4.000 m3 i 
timen. 

 

Rørføring internt I huset! 
 

Traditionelle spirorør – galvaniserede stålrør 
med komplet program af fittings. 

 
Fleksibelt system af plastrør til de moderne 

huse med loft til kip. 
 

Flade rørsystemer i både stål og plast – hvor 
der næsten ingen plads er, eller til renovering i 

ældre boliger. 

 

Skabsaggregater 
EcoVent S450 og 

EcoVent S600 
Rørføring i de kolde rum! 

 
Fuldt isolerede rør med muffe og spids. 

 
Så behøver du ikke at efterisolere de rør der 

skal bringe den friske luft ind til 
ventilationsanlægget, eller den brugte luft der 

skal føres ud til det fri. 
Med vore lodret 

stående 
skabsaggregater kan 
vi ventilere fra 50 – 
næsten 2.000 m3 i 

timen. 
 

 

Aggregater til 
indbygning, eller 

næsten ingen plads  
EcoVent R200 S og 

EcoVent R200 L 

Med vore slimline 
aggregater kan vi 
ventilere fra 50 – 
næsten 350 m3 i 

timen.  

Forvarmning af luft – så undgår vi frost! 
Her finder du 2 forskellige systemer, der 

forvarmer den friske luft før den når 
ventilationsanlægget. 

 
Opvarmning af den indblæste luft! 

Vi fører et omfattende program af 
eftervarmeflader så huset kan helt, eller delvist 

opvarmes af ventilationsluften. 



  EcoVent  
  Katalog 

Side 7 af 22  EcoVent Aps Tlf.: 70 23 88 02 
  Rudolfgårdsvej 19 Fax: 70 23 21 80 
  8260 Viby J Web: www.ecovent.dk 
   Mail: info@ecovent.dk 

 

EcoVent – liggende aggregater for loft, eller bærin g/hylde! 
 

 

EcoVent L300 er vores 
standardaggregat med en mindre 

modstrømsvarmeveksler af 
søvandsbestandig aluminium. 

Anlægget er velegnet til placering på 
loftet af parcelhuset på op til ca. 250 

m2 

• Luftmængde fra ca. 50 – 350 
m3/h. 

• Standardstyring med 3 valgfrie 
hastigheder. 

• F5 filtre. 
• 4 x 200 mm tilslutninger. 
• Ø 12 mm glat kondensafløb. 

 

EcoVent L400 er det mindste 
aggregat med vores egen 1 m lange 

modstrømsveksler af 
søvandsbestandig aluminium. 

Anlægget er velegnet til placering på 
loftet af parcelhuset på op til ca. 250 

m2 

• Luftmængde fra ca. 50 – 350 
m3/h. 

• Standardstyring med 3 valgfrie 
hastigheder. 

• F5 filtre. 
• 4 x 200 mm tilslutninger. 
• ½” RG-indv. kondensafløb. 
• Lev. Med ekstra 

kondensopsamlingsbakke. 

 

EcoVent L600 er et aggregat med 
vores egen 1 m lange 
modstrømsveksler af 

søvandsbestandig aluminium. 
Anlægget er velegnet til placering på 
loftet af parcelhuset på op til ca. 450 

m2 

• Luftmængde fra ca. 250 – 
1.400 m3/h. 

• Standardstyring med 3 valgfrie 
hastigheder, eller At2000 
microprocessorstyring. 

• F5 filtre. 
• 4 x 250 mm tilslutninger. 
• ½” RG-indv. kondensafløb. 
• Lev. Med ekstra 

kondensopsamlingsbakke. 
 

 

EcoVent L2000 er et aggregat med 
vores egen 1 m lange 
modstrømsveksler af 

søvandsbestandig aluminium. 
Anlægget er velegnet til placering i 

loftrum, eller andre steder med plads 
til et vandret liggende aggregat. 
Velegnet til større bebyggelser, 

institutioner, kontorer m.m. Fås også 
i ekstra isoleret udførelse til placering 

på tag. 

• Luftmængde fra ca. 550 – 
2.800 m3/h. 

• Standardstyring med 3 valgfrie 
hastigheder, eller At2000 
microprocessorstyring. 

• F5 filtre. 
• 2 x Ø500 mm tilslutninger, og 2 

x 1.200x300 mm tilslutninger. 
• ½” RG-indv. kondensafløb. 
• Lev. Med ekstra 

kondensopsamlingsbakke. 
 

 

EcoVent L4000 er et aggregat med 
vores egen 1 m lange 
modstrømsveksler af 

søvandsbestandig aluminium. 
Anlægget er velegnet til placering i 

loftrum, eller andre steder med plads 
til et vandret liggende aggregat. 
Velegnet til større bebyggelser, 

institutioner, kontorer m.m. Fås også 
i ekstra isoleret udførelse til placering 

på tag. 

• Luftmængde fra ca. 750 – 
3.800 m3/h. 

• Standardstyring med 3 valgfrie 
hastigheder, eller At2000 
microprocessorstyring. 

• F5 filtre. 
• 2 x Ø 630 mm tilslutninger, og 

2 x 1.300x300 mm tilslutninger. 
• ½” RG-indv. kondensafløb. 
• Lev. Med ekstra 

kondensopsamlingsbakke. 
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EcoVent – skabs aggregater for bryggers, teknikrum m.fl. 
 

 

EcoVent S450 er et skabsaggregat 
med vores egen 1 m lange 
modstrømsvarmeveksler af 

søvandsbestandig aluminium. 
Anlægget er velegnet til placering i 

bryggers, garage, teknikrum i  
parcelhuset på op til ca. 275 m2 

• Luftmængde fra ca. 80 – 400 
m3/h. 

• Standardstyring med 3 valgfrie 
hastigheder. 

• F5 filtre. 
• 4 x Ø 200 mm tilslutninger. 
• ½” RG-indv. kondensafløb. 

 

EcoVent S600 er et skabsaggregat 
med vores egen 1 m lange 
modstrømsvarmeveksler af 

søvandsbestandig aluminium. 
Anlægget er velegnet til placering i 

bryggers, garage, teknikrum i  
parcelhuset på op til ca. 325 m2 

• Luftmængde fra ca. 150 – 900 
m3/h. 

• Standardstyring med 3 valgfrie 
hastigheder. 

• F5 filtre. 
• 4 x Ø 250 mm tilslutninger. 
• ½” RG-indv. kondensafløb. 

 

EcoVent S800 er et skabsaggregat 
med vores egen 1 m lange 
modstrømsvarmeveksler af 

søvandsbestandig aluminium. 
Anlægget er velegnet til placering i 

bryggers, garage, teknikrum i 
børnehaver, kontorer, større boliger, 

amt mindre erhvervsbygninger. 

• Luftmængde fra ca. 240 – 
1.200 m3/h. 

• Standardstyring med 3 valgfrie 
hastigheder, eller At2000 
microprocessorstyring. 

• F5 filtre. 
• 4 x Ø 315 mm tilslutninger. 
• ½” RG-indv. kondensafløb. 

 

EcoVent S1500 er et skabsaggregat 
med vores egen 1 m lange 
modstrømsvarmeveksler af 

søvandsbestandig aluminium. 
Anlægget er velegnet til placering i 

bryggers, garage, teknikrum i 
børnehaver, kontorer, større boliger, 

samt mindre erhvervsbygninger. 

• Luftmængde fra ca. 350 – 
1.800 m3/h. 

• Standardstyring med 3 valgfrie 
hastigheder, eller At2000 
microprocessorstyring. 

• F5 filtre. 
• 4 x Ø400 mm tilslutninger. 
• ½” RG-indv. kondensafløb. 

   

 



  EcoVent  
  Katalog 

Side 9 af 22  EcoVent Aps Tlf.: 70 23 88 02 
  Rudolfgårdsvej 19 Fax: 70 23 21 80 
  8260 Viby J Web: www.ecovent.dk 
   Mail: info@ecovent.dk 

 
EcoVent – ”Slimline” – perfekt hvor der er lidt pla ds, eller til indbyg! 

 

 
 

 
R200SV 

EcoVent R200 er et aggregat med 
kun 26 cm dybde men alligevel med 

vores egen 1 m lange 
modstrømsvarmeveksler af 

søvandsbestandig aluminium. 
Anlægget er velegnet til placering i 

bryggers, garderobe, indbyg i trævæg 
m.m. i alle boliger op til ca. 140 m2. 
Anlægget fås både som en højre og 

en venstre model (til-/afgang til huset). 
Den lodretstående model hedder  

R200SH og R200SV 

• Luftmængde fra ca. 70 – 350 
m3/h. 

• Standardstyring med 3 valgfrie 
hastigheder. 

• F5 filtre. 
• 4 x Ø 160 mm tilslutninger. 
• ½” RG-indv. kondensafløb. 

 
 
 
 

 
R200SH 

 
 

EcoVent R200 er et aggregat med 
kun 26 cm dybde men alligevel med 

vores egen 1 m lange 
modstrømsvarmeveksler af 

søvandsbestandig aluminium. 
Anlægget er velegnet til placering i 

bryggers, garderobe, indbyg i trævæg 
m.m. i alle boliger op til ca. 140 m2. 
Anlægget fås både som en højre og 

en venstre model (til- / afgang til 
huset). 

Den vandretliggende model hedder  
R200LH og R200LV 

• Luftmængde fra ca. 70 – 350 
m3/h. 

• Standardstyring med 3 valgfrie 
hastigheder. 

• F5 filtre. 
• 4 x Ø 160 mm tilslutninger. 
• ½” RG-indv. kondensafløb. 
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EcoVent tilbehør. 
Med EcoVent tilbehør fuldendes installationen til d et gode indeklima! 
 
 

Flexrør 

 

 

Firkantrør – stål 

Firkantrør – plast 

 

 

Isorør 

Jordforvarme 

 

 

Spirorør – runde stålrør 

Eftervarme 
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EcoVent Flexrør system – FRS.  
Til udlægning i eller ovenpå betondæk. I væg, eller  loft. 
 

 
 Den innovative løsning på 

rørføringen, med 
overbevisende fordele. 
- Enkel planlægning og hurtig   
- installation. 
- Hurtig ibrugtagning grundet - 
- minimal indregulering. 
- God luftfordeling. 
- Optimal hygiejne – nem 
- rengøring. 
Flex-rørene kan direkte 
indstøbes i beton, eller lægges 
ovenpå betondæk. Selv den 
vanskeligste rørføring er enkel 
og prisgunstig. 

■ Leveres i 2 størrelser.  
□ FRS 75 
□ Udvendig – Ø 75 mm.                 
□ Indvendig 63 mm for flow 
□ indtil 30 m3/h. 
□ FRS 63 
□ Udvendig – Ø 63 mm 
□ Indvendig 52 mm for flow 
□ indtil 20 m3/h. 
 
■ Udlægning 
□ Flex-rørene – lavet af 
□ korrugeret genbrugsplast 
□ overbeviser med deres store 
□ mekaniske styrke (SR24 > 31,5 

□ kN/m2). Rørene kan med deres 
□ store bøjelighed lægges i det 
□ ønskede forløb, indstøbt i 
□ beton, såvel som andre 
□ steder i konstruktionen. 
 
■ Egenskaber og fordele 
□ Rørene er udvendigt 
□ korrugerede for stor 
□ fleksibilitet, og indvendigt 
□ foret med en glat antistatisk 
□ strømpe. Denne dobbelte 
□ opbygning garanterer: 
- Lille strømningsmodstand og 
- stor støjdæmpning. 
- Minimal smudsaflejring. 
□ Røret består af af hygiejnisk 
□ PE-HD materiale af høj 
□ kvalitet og er lugtneutral og 
□ antistatbehandlet. 

■ Montage muligheder 
□ Til både indblæsning og 
□ udsugning skal der bruges 
□ en fordelerboks FRS-VK. Fra 
□ disse fordelerbokse kan der, 
□ uden brug af yderligere 
□ lyddæmpning, føres rør ud til 
□ de forskellige rum. 
□ Til store rum kan der lægges  
□ to parallelle rør, for at opnå 
□ den ønskede mængde luft. 
□ Hvor flexrøret skal afsluttes i 
□ det enkelte rum er der 
□ ventilrammer til både gulv, 
□ loft og væg. 
□ Indløbsstudsene i 
□ ventilrammerne er lavet så 
□ flexrøret bare skal forsynes 
□ med gummitætning og 
□ presses på plads. Denne 
□ samling er klasse IP66. 
□ Det er endvidere muligt at 
□ kombinere Flex-rørsystemet 
□ FRS-.75 med Fladkanal 
□ systemet FK-., med 
□ overgangsstykket  
□ FK-O  75/150. 
□ Udvendigt forsynes FRS 
□ røret altid med en 
□ gummitætning, således at 
□ systemet bliver både luft- og 
□ vandtæt.  

Flexrør (lev. som 50 m rulle) Fordelerboks 5-75 
Type Vare Mål i mm Type  Vare Ø NW 

 Nr. Yder Ø Inde Ø   Nr. Mm 

Ø 63 mm Ø 75 mm 

FRS-R 
63 9327 63 52 FRS-VK 5-75/125 9477 125 

Ø 75 mm 

 
FRS-R 

75 2913 75 63 
 

For tilslutning af op til 5 flex-rør FRS-R 75. 
Boksen er med lyddæmpende materiale. Flex 
tilslutningerne kan vendes 90º. Det muliggør at 
boksen kan anvendes enten som 
gennemgangsfordeler, eller fordelerbøjning. 

Fordelerboks 12-63 1) Fordelerboks 10-75 2) 
Type  Vare Ø NW Type  Vare Ø NW 

  Nr. mm   Nr. mm 

Ø 63 mm Ø 75 mm 

FRS-VK 12-63/160 9336 160 FRS-VK 10-75/160 2985 160 

 

For tilslutning af op til 12 flex-rør FRS-R 63. 
Boksen er med lyddæmpende materiale. Flex 
tilslutningerne kan vendes 90º. Det muliggør at 
boksen kan anvendes enten som 
gennemgangsfordeler, eller fordelerbøjning.   

For tilslutning af op til 10 flex-rør FRS-R 75. 
Boksen er med lyddæmpende materiale. Flex 
tilslutningerne kan vendes 90º. Det muliggør at 
boksen kan anvendes enten som 
gennemgangsfordeler, eller fordelerbøjning 

Fordelerboks 18-63 1) Fordelerboks 15-75 2) 
Type  Vare Ø NW Type  Vare Ø NW 

  Nr. mm   Nr. mm 

Ø 63 mm Ø 75 mm 

FRS-VK 18-63/180 9364 180 FRS-VK 15-75/180 9363 180 

 

For tilslutning af op til 12 flex-rør FRS-R 63. 
Boksen er med lyddæmpende materiale. Flex 
tilslutningerne kan vendes 90º. Det muliggør at 
boksen kan anvendes enten som 
gennemgangsfordeler, eller fordelerbøjning.  

For tilslutning af op til 15 flex-rør FRS-R 75. 
Boksen er med lyddæmpende materiale. Flex 
tilslutningerne kan vendes 90º. Det muliggør at 
boksen kan anvendes enten som 
gennemgangsfordeler, eller fordelerbøjning 

1) Inkl. 6 stk. blinddæksler 2) Inkl. 5 stk. blinddæksler   
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Kort bøjning 90º Væggennemføringssæt – 

lige * 
Type  Vare Ø D Type  Vare Ø d 

  Nr. mm   Nr. Mm 
Ø 63 mm Ø 63 mm 
FRS-B 63 9348 64 FRS-WDS 2-63 9993 64 
Ø 75 mm Ø 75 mm 
FRS-B 75 2994 78 FRS-WDS 2-75 9994 78 

 

 
Den korte 90º bøjning bruges når rørets bøjeradius 
< 2 x rørets diameter. 

 

 
Væggennemføring (sæt) bestående af: 

- Væggennemføring 
- Vægrist – hvid (FK-WA 200 W), 

250 x 113 mm 

Kort bøjning 90º - fordeler Ventilramme - bøjning 90º - 
rist 

Type  Vare  Type  Vare Ø d 
  Nr.    Nr. Mm 
Ø 63 mm Ø 63 mm 
FRS-B 75/2-63 9341  FRS-WBS 2-63 9995 64 
Ø 75 mm Ø 75 mm 
FRS-B 75/2-63 9341  FRS-WBS 2-75 9996 78 

 

 
Kort bøjning der bruges til overgang fra 1 x 75 
til 2 x 63 mm rør. 

 

 
Vinkel ventilramme (sæt) bestående af: 

- Vinkel ventilramme 
- Vægrist – hvid (FK-WA 200 W), 

250 x 113 mm 

Overgangsstykke Muffe / blinddæksel 
Type  Vare  Type  Vare A / Ø d 
  Nr.    Nr. mm 
Ø 75 mm Ø 63 mm 
FK-O 75/150 2948  FRS-VM 63 9329 120/64 

FRS-VD 63 9330 -/53 
Ø 75 mm 
FRS-VM 75 2914 150/78 
FRS-VD 75 2915 -/63 

 

 
Overgangsstykket bruges ved skift fra Flex-
rørssystem NW 75 til system med flade rør 150 x 50 
mm. 

 

 
Blinddæksel (forpakning = 10 stk.) 

Ventilramme – loft * Tætningsring 
Type  Vare Ø d Type  Vare Ø d 
  Nr. Mm   Nr. mm 
Ø63 mm Ø 63 mm 
FRS-DKV 2-63/125  9430 64 FRS-DR 63 9331 63 
Ø 75 mm Ø 75 mm 
FRS-DKV 2-75/125  9431 78 FRS-DR 75 2916 75 

 

 
Ventilramme for loft / mellemdæk (også beton), inkl. 
Beskyttelsesdæksel. 
For tilslutning af både udsugnings- og 
indblæsningsventiler Ø 125. 

 
 
Anbefaling:  Der bør bruges en tætningsring for 
hver samling – rør/muffe, eller rør/armatur. 
Tætningsringe skal bestilles separat i det 
nødvendige antal. 
Ved montage bør der anvendes glidemiddel. 

 
Tætningsring (forpakning = 10 stk.) 

Ventilramme – gulv * Færdigpakke - nybyggeri 
Type  Vare Ø d Type  Vare Ø d 
  Nr. Mm   Nr. mm 
Ø63 mm Ø 75 mm 
FRS-BKGS 2-63  9991 64 FRS-RP 75 9397 75 
Ø 75 mm 
FRS-BKGS 2-75  9992 78 

 

 
Ventilramme for gulv (sæt) består af: 

- 1 stk. ventilramme for gulvgitter. 
- 1 stk. gulvgitter i rustfrit stål med 

indbygget regulering af luftstrøm. 

 

 
Flex-rør færdigpakke består af: 
- 3 stk FRS-R 75 
- 2 stk FRS-VK 10-75/160 
- 8 stk. FRS-DKV 2-75/125 
- 7 stk. FRS-B 75 
- 7 stk. FRS-VM 75 
- 4 pk. FRS-DR 75 
- 1 pk. FRS-VD 75 
- 1 rl koldkrympetape 
 
Ved at vælge færdigpakken spares 
penge og tid, da alt til installationen 
hørende er i pakken. 

 
 
2913 
2985 
9431 
2994 
2914 
2916 
2915 
9343 

* inkl. 1 stk. rist. 
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Fladkanalsystem FK af galvaniseret stål –  
Til indbyg under beton. 

 

Kanalsystem til at lægge under gulv. 
Fremstillet af elforzinket stål. Systemet 
er specielt udviklet til boligventilation. 
Den optimale løsning for skjult 
rørføring i nybyggeri. 
 
■ Egenskaber 
□ Alle dele er fremstillet af elforzinket 
□ stål, korrosionsbestandig og 
□ ubrandbart. 
 
■ Leveres i to størrelser 
□ FK.. 150 x 50 mm 
□ for luftstrømme til 90 m3/h. 
□ FK.. 200x 50 mm 
□ for luftstrømme til 140 m3/h. 
 

■ Rørføring og montage 
□ De flade byggemål og den stive 
□ konstruktion gør det muligt at få plads til 
□ rørene under gulvets betondæk. 
□ Skydemuffe forbindere til forlængelse af 
□ rør. Fittings med muffeforbindelse 
□ (muffedybde 35 mm). På denne måde 
□ fås en hel glat inderside på rørene, 
□ hvilket giver minimal luftmodstand og et 
□ minimum af smudsaflejring. En evt. 
□ rengøring (desinfektion) er mulig. 
□ Den til hver etage, og til både 
□ udsugning og indblæsning, tilhørende 
□ fordelerkasse forener runde tilgangsrør 
□ med FK-systemet. 
□ Til værn mod støj i støjfølsomme rum – 
□ f.eks. soveværelset – kan der 
□ indbygges en speciel flad lyddæmper. 

Fladkanal Bøjning, horisontal 45º 
Type Vare Mål i mm Type Vare Mål i mm 
 Nr. B H L  Nr. B H R 
150 50 mm 150 x 50 mm 
FK 150 

2905 150 50 1500 
FK-BH 
150/45 2910 153 53 45º 

200 x 50 mm 200 x 50 mm 

 FK 200 2906 200 50 1500  FK-BH 
200/45 2912 203 53 45º 

Muffe  Bøjning, vertikal 90º 
Type  Vare Mål i mm Type Vare Mål i mm 
 Nr. B H L  Nr. B H R 
150 x 50 mm  150 x 50 mm 

FK-V 150 2941 153 53 200 
FK-BV 
150/90 2919 153 103 90º 

200 x 50 mm  200 x 50 mm  
FK-V 200 2942 203 53 200 

 FK-BV 
200/90 2920 203 103 90º 

Fastgørelsesbøjle Bøjning, vertikal 45º 
Type Vare Mål i mm Type Vare Mål i mm 
 Nr. B H L  Nr. B H R 
150 x 50 mm 150 x 50 mm 

FK-B 150 2907 151 52 30 
FK-BV 
150/45 2917 153 73 45º 

200 x 50 mm 200 x 50 mm  
FK-B 200 2908 201 52 30  FK-BV 

200/45 2918 203 73 45º 

Bøjning, horisontal 90º Y-stykke 
Type Vare Mål i mm Type Vare Mål i mm 
 Nr. B H L  Nr. A B C 
150 x 50 mm 150 x 50 mm 
FK-BH 
150/90 2909 153 53 90º 

FK-Y 
150/150/150 2927 153 153 153 

200 x 50 mm 200 x 50 mm 

 FK-BH 
200/90 2911 203 53 90º 

 
FK-Y 
200/150/150 2929 153 153 203 
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Fladkanalsystem FK af galvaniseret stål – 
Til indbyg under beton.  

T-stykker Overgangsstykke 
Type Vare Mål i mm Type Vare Mål i mm 
 Nr. A B C D  Nr. A Ø B C 
FK-T 150/150/150 2921 153 153 153 250 150 x 50 mm 
FK-T 150/150/200 2923 153 153 203 390 FK-U 75/150 2948 153 78 260 
FK-T 150/200/150 2926 153 203 153 300 FK-U 100/150 2996 153 103 260 
FK-T 200/150/200 2925 203 153 203 250 200 x 50 mm 
FK-T 150/200/200 2924 153 203 203 440 FK-U 100/200 2997 203 103 260 

 
FK-T 200/200/200 2922 203 203 203 300 

 

FK-U 125/200 2998 203 128 260 

Reduktioner Gulv- / vægrist 

Type Vare Mål i mm Type Vare  Mål i mm 

   Nr. Længde Højde  Nr. Farve A B 

Reduktion symmetrisk 200 x 50 mm 

FK-RS 200/150 2932 260 53 FK-WA 200 W 9350 Hvid 250 113 

Reduktion asymmetrisk FK-WA 200 AL 9351 Alu 250 113 
 

FK-RA 200/150 2933 260 53 

 

 

Endestykke med tilslutning for spirorør Lyddæmpere 

Type Vare Mål i mm Type Vare Mål i mm 

 Nr. Ø D L  Nr. A B 

150 x 50 mm 150 x 50 mm 

FK-ER 150/100 2934 99 200 FK-SD 150 2945 153 53 

FK-ER 150/125 2935 124 200 200 x 50 mm 

200 x 50 mm FK-SD 200 2946 203 53  

FK-ER 200/160 2936 159 220 

 

 

Endestykke med tilslutning for kontrolventil Fordelerboks 

Type Vare Mål i mm Type Vare  

 Nr. Ø D L  Nr.  

150 x 50 mm FK-VK 2987  

FK-EV 150/100 2937 102 200 Leveringsomfang FK-VK 

FK-EV 150/125 2934 127 200 4 studse 150 x 50 (2 stk. er vedlagt til fri placering) 

200 x 50 mm 1 studs 200 x 50 samt en rengøringslåge 

FK-EV 200/100 2939 102 200 
Tilbehør til brug af boks som 
gennemgangsfordeler  

FK-EV 200/125 2940 127 200  FK-ZS 2947  

Rengørings – mellemstykke Endeafslutning 

Type Vare Mål i mm Type Vare  

 Nr. A B C D L  Nr.  

150 x 50 mm 150 x 50 mm 

FK-RZ 150 2930 153 53 347 137 500 FK-ED 150 2943  

200 x 50 mm 200 x 50 mm 

FK-RZ 200 2931 203 53 347 137 500 FK-ED 200 2944  

 Mål ”E” kan varieres fra 105 – 130 mm 

 

 

Aluminium gitter med gulvarmatur Tape for tætning. 

Type Vare Mål i mm Type Vare  

 Nr. A B C D L  Nr  

150 x 50 mm Tape – koldt krympende 

FK-BA 150 2986 153 53 348 152 500 KSB 9343 50 mm x 15 m 

Mål ”E” kan varieres fra 112 – 152 mm Alutape – koldt krympende 

KSB ALU 9344 50 mm x 15 m 

Tape 

 

 

 

KLB 0619 50 mm x 20 m 
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Fladkanalsystem F af kunststof –  
Til oplægning på gulv, loft, væg. 

 

Kanalsystem specielt 
velegnet til brug ved 
renovering i ældre byggeri 
(lejligheder m.m.) 
Kan også anvendes til 
løsninger i nybyggeri. 
 
■ Oplægning 
□ Hurtig og enkel oplægning på 
grund af den ringe vægt. 
Se de mange forskellige 
formstykker der giver mage 
muligheder for pladsbesparende 
installation. 
 
■ Egenskaber 
□ Alle dele er fremstillet af hvidt, 
antistatisk kunststof. Brandtestet 
efter Din 4102. Maks. 
Lufttemperatur + 50 ºC. Maks. 
Ydre mål: 218,5 x 55,5 mm. 
 

 

 
 
■ Rørføring og montage 
□ De flade byggemål og stjerneformig 
udlægningsmønster, eller udlægning fra 
samleboks gør det til et meget fleksibelt 
system. 
□ Tværsnittet gør det muligt at føre et 
luftflow på 150 m3/h. 
□ Tilslutning af de forskellige formdele sker 
med muffer. Også rørene forbindes med 
muffer. 
□ Alle samlinger skal lufttæt forsegles med 
tape. 
□ Fastgørelse af rørdelene foretages med 
den tilhørende befæstigelsesbøjle. 
 

Fladkanal uden muffe, 1 m lang 90 º - bøjning vertikal  

 

FOM  Vare nr. 0624 

 

FBV 90  Vare nr. 0630 

Fladkanal T-stykke  Endestykke med overgang fra 
rundt rør til fladkanal 
FE100 
FE125 

 Vare nr. 0621 
Vare nr. 0622 

Endestykke med overgang fra 
rundt rør til fladkanal, med 1 m 
slange og 2 spændbånd.   

FTS  Vare nr. 0631 

 FU90/100 
FU90/125 

 Vare nr. 0627 
Vare nr. 0638 

90 º - bøjning horisontal Overgangsstykke fra rundt rør 
til fladkanal 

 

FBH 90  Vare nr. 0629 

 

FUE 100 
FUE 125 

 Vare nr. 0628 
Vare nr. 0639 

Fleksibel bøjning Fladkanal, diverse 
FBO  Vare nr. 0632 Fladkanal, muffe 

FV  Vare nr. 0625 
Befæstigelsesbøjle 
FB  Vare nr. 0626 
Tape 
KLB  Vare nr. 0619  

        
 
 

 
PVC-tape, 50 mm x 20 m. 
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Det isolerede rørsystem – IsoPipe 
Til brug ved tilslutning af afkastluft og friskluft . 

 
 

 

Det innovative alternative til 
spirorørsinstallation, med 
efterfølgende isolering med 
alulamelmåtter. 
 
Det isolerede rund rør system 
IsoPipe 
- Forhindrer kondensataflejring 
- Er med en glat lydisolerende 

overflade indvendig i røret 
og er let at rengøre. 

- Sparer meget montagetid 
- Er den ideelle løsning til luft ind- 

og ud af huset. (Friskluft 
og afkastluft) 

 
■ Oplægning 
□ Alle IsoPipe formdele, bøjninger, væg- 
og taggennemføringer er nøje afstemt til 
hinanden og er nemme at samle. 
IsoPipe er nemt og hurtigt at montere. I 
forhold til montage med spirorør og 
efterfølgende isolering er der en 
besparelse på montagetiden på ca. 70 
%.  
 
 

■ Egenskaber 
□ Alle dele er fuldt isolerede og består af 
damptæt, antistatisk EPP hhv. EPE. 
Svære at antænde, efter brandklasse 
B2. Omgivelsestemperatur fra -25 til 
+80 ºC. 
 
■ Projektering og montage 
□ IsoPipe er specielt velegnet til 
oplægning i kolde omgivelser, hvor 
friskluft og afkastluft skal fremføres. 
□ Brugbar til lufthastigheder op til 450 
m3/h  
□ Systemet er opbygget som 
nippel/muffe. Dog kan afskårne rør der 
således får 2 nippelender, samles med 
en muffe. 
□ IsoPipe er meget robust, men kan 
alligevel skæres med en kniv til den 
ønskede længde. 

 
 

Tekst Type Ø 125 mm Type Ø 150 mm 
 Type Vare nr. Pk. 1) Type Varenr. Pk. 1) 

IsoPipe rør med muffe IP 125/2000 9406 8x2m IP 150/1000 9376 6x1 m 

Muffe (tilbehør) IP-MU 125 9394 1 stk. IP-MU 150 9381 1 stk. 

Rørholder IP-S 125 9395 1 stk. IP-S 150 9392 1 stk. 

Bøjning 90º IP-B 125/90 9398 1 stk. IP-B 150/90 9378 1 stk. 

Bøjning 45º IP-B 125/45 9399 1 stk. IP-B 150/45 9379 1 stk. 

 

Mål i mm A 
165 

B 
155 

C 
125 

D 
- 

E 
- 

A 
205 

B 
180 

C 
150 

D 
- 

E 
- 
 

 
 

Tekst Type Ø 125 mm Type Ø 150 mm 
Formstykker for tilslutning til 
Manifoldkasser, EcoVent anlæg og spirorør. 

Type Vare nr. Pk. 1) Type Varenr. Pk. 1) 

Med nippel Ø 125    IP-RZB 150/125 9393 4 stk. 2) 

Med nippel Ø 160 IP-ARZ 160/125 9358 1 stk. IP-MUV 150/160 9387 1 stk. 

Med nippel Ø 180    IP-MU 150 9381 1 stk. 

Til luftforvarmeenhed LEWT       

Med nippel Ø 200 IP-ARZ 200/125 9359 1 stk. IP-ARZ 200/180 9354 1 stk. 

Formstykker for tilslutning af fordelermanifold. 
For IP 125 IP-ARZ 160/125            For IP 150  IP-MUV 150/160 

                                                   
 
Formstykker for tilslutning af luft-jordvarmesystem 
For IP 125  IP-ARZ 200/125            For IP 150 IP-ARZ 200/180 

                          

Mål i mm A 
- 

B 
- 

C 
125 

D 
160 

E 
200 

A 
205 

B 
180 

C 
150 

D 
160 

E 
200 
 

 
 

Tekst Type Ø 125 mm Type Ø 150 mm 
Væg gennemføring Type Vare nr. Pk. 1) Type Varenr. Pk. 1) 

Består af teleskoprør, udvendigt væg gitter 
og tilslutningsmuffe. Alle dele fremstillet af 
stærkt kunststof. 

TMK 125/150 0845 1 stk. TMK 125/150 0845 1 stk. 

Væg gennemføring til IP 125 og IP 150 

 

Mål i mm A 
- 

B 
- 

C 
125 

D 
- 

E 
- 

A 
- 

B 
- 

C 
150 

D 
- 

E 
- 
 

 
 

Tekst Type Ø 125 mm Type Ø 150 mm 
Tag gennemføring Type Vare nr. Pk. 1) Type Varenr. Pk. 1) 

Består af 2 elementer, som  bestilles hver for 
sig. 

      

a) Taghætte med rør – sort, grå DH 160 S 3) 4) 2019 1 stk. IP-DHS 150 
IP-DHR 150 

9382 
9383 

1 stk. 
1 stk 

b) Tag gennemføring – med 
blykrave 

      

α----- 
25º - 45º 
20º - 30º 
30º - 40º 
40º - 50º 

 
UPD 160 S 3) 
 

 
2023 

 
1 stk. 

 
 
IP-BP 150/25 
IP-BP 150/35 
IP-BP 150/45 

 
 
9378 
9385 
9386 

 
 
1 stk. 
1 stk. 
1 stk. 

Tag gennemføring for fladt tag. FDP 160 3) 2025 1 stk.    

Tag gennemføringer 
Til IP 125                                                                        Til IP 150 
 

 

1) Sælges kun i hele pakker. 2) Pakke = 4 stk. 3) IsoPipe skubbes direkte ind i røret. 4) Tætningsring IP-DR 125 (Vare nr. 9338, tilbehør) er nødvendig til 
montagen. 
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Kontrolventiler – til Flexsystem og Fladkanalsystem . 
 

Udsugning KTVA / MTVA  Ø 80 Ø 100 Ø 125 Ø 160 

  Type Varenr. Type Varenr. Type Varenr. Type Varenr. 

  Kontrolventil af hvidt kunststof til udsugning. 

  KTVA 
75/80 0940 

KTVA 
100 0941 KTVA 

125 0942 KTVA 
160 0943 

     

  Kontrolventil af metal med hvid pulverlak til udsug ning. 

  MTVA 
75/80 8868 

MTVA 
100 8869 

MTVA 
125 8870 

MTVA 
160 8871 

   

  

Kontrolventiler til udsugning. Ventilerne passer til 
flexsystemet og til fladkanalsystemet. 
MTVA skal bruges hvor brandmyndighederne 
kræver det. 

    

 
 

Indblæsning KTVZ / MTVZ Ø 80 Ø 100 Ø 125 Ø 160 

  Type Varenr. Type Varenr. Type Varenr. Type Varenr. 

  Kontrolventil af hvidt kunststof til indblæsning. 

  KTVZ 
80 2762 

KTVZ 
100 2736 

KTVZ 
125 2737 

KTVZ 
160 2738 

     

  Kontrolventil af metal med hvid pulverlak til indbl æsning. 

  MTVZ 
75/80 9603 

MTVZ 
100 9604 

MTVZ 
125 9605 

MTVZ 
160 9606 

   

  

Kontrolventiler til indblæsning. Ventilerne passer 
til flexsystemet og til fladkanalsystemet. 
MTVZ skal bruges hvor brandmyndighederne 
kræver det. 

    

 

Tilbehør til installationen. 
 
 

Luftgennemstrømning LTG Udluftningsgitter for dør. Type LTGW Varenr. 0246 

 Fremstillet af hvidt kunststof. 
 Type LTGB Varenr. 0247 
 

Til indbygning i dørpladen. Fremstillet af 
brudsikker plast. Det er ikke muligt at se ”gennem 
døren” via gitter. Fremstillet af brunt kunststof. 
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Væskebaseret jord forvarmning af ventilationsluften. 
Forvarmeenheden. 
For 100 til 400 m3/h. 

 

■ Konstruktion 
□ Enheden er fremstillet af aluzink stål. 
Varmefladen er fremstillet Varmefladen er 
fremstillet af kobberrør omsluttet af 
aluminiumsribber. Luftkanal tilslutninger er med 
gummitætninger. I kassen er der integreret 
kondensbeholder med 1/2" afløbstilslutning på 
højre side – set I retning af luft flowet. 
 
■ Rengøring 
□ Venstre side – set I retning af luft flow – kan 
åbnes for inspektion og rengøring af det indre af 
veksleren. For at muliggøre dette bør enhedens 
venstre side derfor ikke installeres tættere på væg 
end 40 cm. 
 

Størrelser 

Type Længde Bredde Højde Rørtilsl. 

CWK 200 356 398 330 200 

CWK 250 356 485 405 250 

CWK 315 356 558 504 315 

CWK 400 460 700 529 400 

 

Energi / dimensioner 

Maks. temperatur: 150°C, Maks. tryk: 1,6 MPa (16 
Bar) 

Rørsystemet er tæthedsprøvet. Enhedens afgivne 
effekt er afhængig af brinetemperatur, brine flow, 
samt den friske lufts temperatur og flow. Med en 
brinetemperatur på +7°C og et opvarmningsbehov 
af den friske luft på mellem 12°C til +0°C 
anbefaler vi: 

Type Luftflow Brinerør Nedgravn 

 M3/h M M 

CWK 200 200 80 1,5 – 2 

CWK 250 250 120 1,5 – 2 

CWK 315 310 160 1,5 – 2 

CWK 400 400 200 1,5 – 2 

Hvorfor forvarme den friske 

ventilationsluft før varmeveksleren? 

Der er adskillige gode grunde til at 

opvarme den friske luft før den når 

EcoVent anlægget med den fine 

varmeveksler: 

• Når man anvender EcoVents 

effektive varmeveksler, 

produceres der kondensat, der 

kan fryse ved lav 

frisklufttemperatur til anlægget. 

• Ved at forvarme den friske luft 

holder vi hele tiden temperaturen 

på et så højt niveau, at 

tilisningsproblemer ikke opstår. 

• Ventilationsanlægget kan derfor 

fungere med 100 % balance året 

rundt. 

• Når jorden anvendes til 

forvarmning, kan jordens termiske 

inerti, også anvendes til en ikke 

ubetydelig køling om sommeren.  

Når der anvendes varmeveksler til 
genvinding af husets varme, er der ved 
lave udetemperaturer altid en risiko for at 
ventilationsanlægget træder i 
frostsikringsstatus. Normalt foregår dette 
ved at  skabe ubalance i systemet – 
indblæsningsventilatoren drosles ned 
indtil isdannelsen er væk. Denne metode 
fører dog til en ofte uvelkommen 
ubalance i indeluften (undertryk inde i 
huset) og reducerer således også 
komforten i huset. Især i moderne tætte 
huse, da det ofte ikke er muligt at skabe 
ubalancen uden at lukke vinduer på klem 
(husene er bygget meget tætte).  
 
Den simpleste metode for at undgå at 
ventilationsanlægget går i 
frostsikringsstatus, er at indskyde en 
forvarmeflade der varmeforsynes fra 
husets varmeanlæg. Den til formålet 
nødvendige energimængde er relativ lille. 
Der vil ved et luftskifte på 216  m³/h og et 
graddagetal på ca. 3.500, skulle bruges 
ca. 150 kWh for at holde 
frisklufttemperaturen oppe på 3,5 grader 
(varmegenvinding på 85 %). 
 
Til lavenergihuset, eller passivhuset vil vi 
dog anbefale en anden teknologi. En 
jordforvarmekreds med brine, vil ikke 
alene beskytte ventilationssystemet mod 
lave udetemperaturer, men vil også 
kunne anvendes til at køle udeluften på 
en varm sommerdag. Den eneste energi 
der tilføres dette system, er energi til en 
lille cirkulationspumpe, der elektronisk 
styret kun kører når det er nødvendigt, og 
med et så lille energi forbrug som den 
aktuelle situation kræver. 
 
 

 
Om vinteren forvarmes luften for at undgå frostluft 
til ventilationsanlægget. 
Jorden forvarmer luften. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om sommeren nedkøles luften før den kommer til 
ventilationsanlægget. Vi får hjælp til at holde 
bedre temperatur i huset. 
Jorden nedkøler luften. 
 
 
 

 

Installation: 

Luftgennemgang skal være vandret. Enheden 
skal drejes 10 – 15 º mod kondensudløb – se 
tegning. 

 

Pumpe - / sikkerhedssæt. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Anvendelse 
□ Enheden udfører pumpeopgaven I en 
brineforsynet jordforvarmekreds; Enheden er 
forsynet med manometre og overtryksventil. Der 
er studse for påfyldning og aftapning af væske og 
for udluftning af systemet, samt temperaturkontrol. 
Installation foregår uden svejsning eller lodning. 

■ Konstruktion 
□ Armaturer i messing. Pumpe - Grundfos UPS 
25-40 eller -60 Forbindelser er tæthedsprøvet. 
Pumpen er forsynet med kabel og forskruninger 
så den kan tilsluttes styring HTR2-1. 

■ Energi/dimensioner 
□ Udgaven med PGR-1-40 med pumpe UPS 25-
40 for ventilationssystemer op til 250 m³/h med 
brine-luft-forvarmer CWK 200...250. 

□ Udgaven med PGR-1-60 med pumpe UPS 25-
60 for ventilationssystemer op til 300-500 m³/h 
med brine-luft-forvarmer CWK 315...400. 

Styring. 

 

 

 

 

 

 

 

■ Anvendelse 
□ Trinløs temperatur kontrolleret strømforsyning 
til brine system , der forvarmer ventilationsluften I 
vintersæsonen, og køler den friske ventilationsluft 
om sommeren. 

■ EL-Tilslutning 
□ 230 V ac, 50 hz.  

■ Føler 
□ 1 x PT-100 temperatur føler med en diameter 
på kun 6 mm. Føleren stikkes ind i 
ventilationssystemets friskluftkanal. Placeringen 
skal være mellem den brine forsynede 
forvarmeflade og ventilationsanlægget. 

■ Modulation 
□ 1 Styringen modulerer næsten trinløst mellem 
0 og 100 %. Styringen sammenligner den reelle 
frisklufttemperatur med de indstillede 
temperaturer for henholdsvis sommer- og 
vinterindstillingerne. 

■ Indstilling 
□ Følgende 3 værdier kan indstilles: 

□ Den minimale frisklufttemperatur – vinter. 

□ Den maksimale frisklufttemperatur – 
sommer. 

□ Nogle bagvedliggende set punkter (f.eks. 
pulslængde) 

Dispålayet viser i normalstilling den aktuelle 
friskluft temperatur der er opnået efter 
forvarmeren, samt pumpens ydelse. 
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Luft – jordforvarmesystem LEWT 
 
 
 

Luft jordforvarmesystemet LEWT 
får effektiviteten på dit 
ventilationsanlæg med 
varmegenvinding til at stige uden 
– uden nævneværdig 
energiforbrug! 
LEWT sparer meget energi og får 
energiomkostningerne ned på et 
minimum. Den optimale løsning 
for ventilationsanlæg med 
varmegenvinding.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fordele 
□ Ekstra forvarmning i den kolde 

årstid uden ekstra energiforbrug. 
□ Forhindrer tilisning af din 

modstrømsvarmeveksler. 
□ Umiddelbar køling på varme 

sommerdage. 
□ Eftervarmeflade er ikke nødvendig, 

heller ikke på meget kolde dage. 
□ Komplet byggesystem med dele 

der passer sammen. 
 
■ Funktionsprincip 
Ved brug af luftforvarmeenheden LEWT 
benytter vi den gennem året stabile 
jordtemperatur.  
Udeluften tager vi ikke direkte ind i huset, 
men derimod gennem det i ca. 1 m dybde 
nedlagte jordrør. 
 

■ Det bevirker at: 
□ Gennem den kolde årstid en 
forvarmning af den friske luft med helt op 
til 14 grader. 
Det betyder at udeluften når 
ventilationsanlægget med 
varmegenvinding med en temperatur der 
altid er over 2º C, der således ikke tiliser. 
En højere total varmegenvinding og 
dermed en højere 
indblæsningstemperatur opnås. 
Eftervarme er ikke nødvendig. 
□ På varme sommerdage betyder det at 
luft-/jordvarmeenheden nedkøler den 
høje ude lufttemperatur så vi får en 
mærkbar køleeffekt til gavn for 
rumtemperaturen. 
□ I for- og efter sæsonen vil luftindtaget 
skifte mellem jord røret og direkte indtag 
fra det fri. Det sker ved at vi måler ude 
temperaturen med den tilhørende 
termostat. 

Den elektriske by-pass ventil styrer 
automatisk den ideelle temperatur til 
ventilationsanlægget. 
Ude luften bliver derefter energioptimeret 
i ventilationsanlægget, hvorved der 
spares megen energi – i boligen er der 
altid et rart og godt indeklima. 
 
■ Levering 
□ For at opnå et effektivt forløb i 
byggeprocessen og spare på 
transportomkostningerne leveres 
luftforvarmesættet LEWT som byggesæt. 
Sættet består af tre dele der beskrives 
herunder. 
□ De enkelte komponenter er perfekt 
afstemt til hinanden og udgør et komplet 
system. Det giver en enkel, hurtig og 
nøjagtig montage, samt garanti for en god 
funktionallitet. 
 
LEWT-Byggesæt                Vare nr. 2977  

■ Projektplanlægning 
□ For at opnå den størst mulige 
varmeveksling fra jordrøret skal det 
graves ned i en dybde af minimum 1,3 m. 
I denne dybde vil der gennem året være 
en nogenlunde konstant temperatur på 8 
º C. Jordens temperatur vil ved større 
nedgravningsdybde være mere konstant. 
□ Ved nedlægning af jord røret er det 
meget vigtigt at der min er 2 % fald mod 
kondensafløbet. 
□ For at få den maksimale 
varmeoverføring, bør røret lægges i sand 
( 5 cm under, 5 cm over). Lægges rørene 
parallelt skal der være en vandret afstand 
af minimum 1 m imellem rørene. 
□ For at minimere tryk tabet i røret bør 
det ikke lægges med en bøjeradius på 
mindre end 1 m. 
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Luft – jordforvarmesystem LEWT 
Leveringsenheder – Tekniske data. 
LEWT – E + M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEWT – A 
 
 
 
 
 

LEWT – S + F 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Alle mål i mm 
  

 

 
□ Føler og termostat for automatisk og 
manuel styring af by-pass ventilen. 
Anbringes på et beskyttet sted i 1 m 
højde på nordsiden af huset. 
Mål i mm B 200 x H 90 x D 100 
□ Kontrolenhed med 
dobbeltkontakt for 
følgende 
betjeningsmulighed: 

• Termostat – 
automatik 

• Jordvarme – 
konstant 

• Udeluft – konstant 
Mål i mm B 110 x H 180 x D 100 
Tekniske data for termostat 
 
 
 
 
 
 
Belastning 

 
 
 
 
 
 
16 A (4 A 
ind.) 

Spænding 230 V, 50 hz 
Beskyttelsesklasse IP 54 
Diagram nr. SS-798.1 
Temperaturområde (indstillelig) 2 x 0 – 40 º 

C 
Tekniske data for kontrolenhed. 
Spænding 230 V, 50 hz 
Effektoptag 1,5 W 
Beskyttelsesklasse IP 54 
De enkelte komponenter i byggesættet bestilles 
separat: 
Type Vare nr. 
LEWT-E+M 2991 
LEWT-S+F 2990 
LEWT-A 2992 

 
Jordkollektorrør og murgennemføring 
LEWT-E+M 
 
■ Beskrivelse 
□ Fleksibelt, udvendigt korrugeret og glat 
indvendig jordkollektorrør med ringe 
luftmodstand; Ø 200 mm. 
 
□ Coekstruderet rør af polyethylen. 
Specielt udviklet til at lægge i jord. 
 
□ Indvendig glat foring. Antibakteriel og 
antistatisk. 
 
□ Let at rengøre. 
 
□ 100 % lugtneutral. 
 
□ Leveres i ring på 2 x 25 m, inklusive 
muffe og tætning til samling. 
Jordkollektorrøret kan lægges i en i 
forvejen, til andet formål gravet rende. 
Den samlede rørlængde bør være mindst 
40 m. 
 
□ Murgennemføring DN 200 af 
polypropylen – sand på yderside. 
 
□ Jordrøret, murgennemføring med 
tætningsringe opfylder tæthedsklasse IP 
67. 
 

 
Udeluft – luftindtagssøjle LEWT-A med 
filter. 
 
■ Beskrivelse 
□ Udeluft – luftindtagssøjlen er i moderne 
design og fremstillet i rustfrit stål. 
 
□ Forbindelsen mellem jordrøret og 
luftindtagssøjlen foregår helt enkelt ved at 
stikke røret ind i søjlen. 
 
□ Fixer røret med en betonring, eller på 
stedet støbt beton. 
 
□ Med integreret kegleformet luftfilter klasse 
G3. Forhindrer indtrængen af snavs og 
insekter. 
 
□ Filtret serviceres ved hekt enkelt at tage 
lamelgitteret af. 
 
■ Tilbehør 
Erstatningsfilter (pkn. = 3 stk.) 
Type ELV-LEWT-A                         Vare nr. 2975  

 
Styring og rør-fittings LEWT-S-F 
 
■ Beskrivelse 
□ Styringen veksler mellem at luften 
passerer igennem jordrøret, eller tages 
direkte fra det fri. Denne vekselvirkning 
sker afhængig af set punkt og den målte 
udetemperatur. 
 
□ Temperatur for hvornår luften skal 
tages direkte fra det fri er individuelt 
indstillelig. 
 
□ Det er også muligt manuelt at vælge 
hvor luften skal tages fra. 
 
■ Leveringsomfang 
□ By-pass ventil leveres som T-stykke 
med motor – 230 V. 
 
□ T-stykke til montage på 
murgennemføringen,med 
rengøringsåbning og kondensafløb. 
 
□ Regnbeskyttelsesgitter RAG til 
afdækning ved det direkte luftindtag. 
Forhindrer indtrængen af regn og 
insekter. 

Ekstra forbindelsesmuffer og tætninger fås på 
forespørgsel. 
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Ofte stillede spørgsmål til ventilationsanlæg 
  
  

Overvejelser På projektstadiet bør følgende punkter iagttages: 
 □ Hvilket byggeri skal realiseres (Lejlighed, enfamiliehus, flerfamiliehus eller erhverv) ? 
  
 □ Hvilke rum skal have ventilation? 
  
 □ Hvor skal selve aggregatet placeres? ( I kælderen, på loftet, i bryggers/teknikrum, eller?) 
  
 □ Hvilke typer af kontrolventiler ønskes? ( Runde ventiler i loft, riste i væg eller gulv, eller? 
  
 □ Hvilken form for betjening ønskes af anlægget - 3-trins styring, eller en form for automatik? 
  
 □ Ønskes effektiviteten forhøjet ved hjælp af jordforvarme? 
  
  
 Bemærkninger til de ovenstående spørgsmål: 
 ■  Luft, eller væske baseret jord forvarme 
 □ Når forvarme skal installeres er det nemmest at ventilationsaggregatet installeres enten i kælder, 

eller stueplan. 
  
 □ Når tilbehør som jordforvarme ønskes installeret, er det nødvendigt at afsætte den nødvendige 

ekstra plads til disse dele. Du kan vælge enten luftbaseret, eller væskebaseret forvarme. 
  
 ■  Hvor skal ventilationsanlægget placeres? 
 □ Installation i kælder, på loftet, eller i bryggers / teknikrum? 
  
 □ Afhængig af hvilken placering der ønskes til EcoVent anlægget skal det overvejes hvilken model 

der passer til opgaven – L for liggende, S for skab (stående), eller vores tynde model, velegnet til 
indbyg! 

  
 ■  Hvor skal indblæsnings- og udsugningsventiler pla ceres? 
 □ De bedste placeringer vil ofte være i loft, eller væg, da der her ikke skal tages så store hensyn som 

ved gulvplacering (Hensyn til møblering). 
  
 □ Komforten i de enkelte rum er afhængig af en fornuftig placering af ventilerne. Det skal undgås at 

luftstrømmen rammer hvor siddemøbler er placeret. 
  
 □ De fleste kontrolventiler kan leveres med mulighed for at indstille luftens retning. Det gælder både 

loft- og vægventiler. 
  
 ■  Styring af ventilationsanlægget? 
 □ Standard leveres vore anlæg med en 3-trins styring der gør det muligt at ventilere passende til 

forskellige aktiviteter. Trin-1 anvendes til stille aktivitet, eller ingen hjemme. Trin 2- anvendes til 
fugtgivende aktiviteter som madlavning, badning m.m. Trin-3 anvendes ved gæstebud. 
Betjeningsenheden kan også slukke for anlægget, standse indblæsning for sommerdrift, eller du kan 
aflæse hvornår filtret skal skiftes (kræver tilbehør). 

  
 □ Du kan også vælge ikke at skulle betjene anlægget ved at tilkøbe forskellige former for automatik. 

Det kan være en fugtstyring i baderum, CO2 styring i daginstitutionen eller et kontaktur der efter 
døgn- / uge rytme styrer anlægget. Spørg gerne til de mange muligheder. 

  
 ■  Service og vedligehold 
 □ Det er vigtigt at anlægget placeres så det er tilgængeligt for service. Hver 6 måned bør filtrene 

tilses – evt. renses, eller skiftes. En gang årligt bør filtrene skiftes. 
  
 □ Ønsker du ikke selv at udføre service på anlægget kan du tegne en serviceaftale med 

Installatøren. 
  
 □ Kun et velfungerende ventilationssystem er til glæde for den fulde komfort og dit velbefindende. 
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Ventilationsanlæg med varmegenvinding – service og vedligehold. 
  
  

Service og vedligehold For den optimale drift af EcoVent anlægget bør du i agttage nedenstående punkter. De 
nødvendige arbejdsopgaver optræder med 6 mdr. melle mrum. Hvis rengøring er nødvendig, 
foretages denne bedst lige før fyringssæsonen. 

 ■ EcoVent ventilationsanlægget 
 □ Husk hvis du har eftervarme at tilslutte denne før varmesæsonen. 
  
 □ Husk igen efter vinterperioden at lukke for varmefladen. 
  
 □ Foretag en generel inspektion af anlægget – især hvis du har haft det slukket i sommerperioden. 
  
 □ Foretag kontrol af filter – rengøring, eller om nødvendigt udskiftning. 
  
 □ Rens og kontroller kondensafløbet – efter fyld evt. vandlås med vand. 
  
 □ Kontroller at varmeveksleren er ren, om nødvendigt rengør med vand og mild sulfo.  
  
 □ Hvis ventilatorerne trænger til rengøring kan benyttes støvsuger, eller pensel / klud dyppet i mild 

sæbeblanding. 
  
 ■ Luft forvarme systemet 
 □ Luftsystem – Kontroller og rengør luftindtaget, der står i det fri. Kontroller og rengør kondensafløbet 

inde i huset. 
 □ Det væskebaserede system – Husk at skifte mellem sommer- og vinterdrift. Efterse og om 

nødvendigt rengør luftforvarmeenheden. Kontroller kondensafløb, efter fyld evt. vandlås. 
  
 ■ Indblæsnings- og udsugningsventiler, samt riste i afkast- og friskluft. 
 □ Kontroller og rengør alle kontrolventiler. De kan støvsuges, eller rengøres med en radiatorbørste. 

Om nødvendigt kan de nedtages for afvaskning i mild sæbeopløsning.  
  
 □ Efterse og rengør om nødvendigt eventuelle udendørs riste og gitre. 
  
 ■ Alment 
 □ Hav sikkerhed for at luften kan bevæge sig frit i mellem de enkelte rum i huset. Er der den 

nødvendige luft under dørene. 
  
 □ Husk endvidere at læse instruktionen for det enkelte aggregat. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


