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Friskluftsventil VFLR

Ventil VFLR är en typgodkänd friskluftsventil avsedd för kontinuerlig
ventilation av bostäder tillsammans med självdrag eller mekaniskt
frånluftssystem. Ventilen som är injusteringsbar till ett fast läge, monteras på
vägg eller tak i sovrum, vardagsrum och andra utrymmen som är i behov av
ventilation.

Snabbval

VFLR med Ventil- Luftflöde l/s (m3/h ) vid tryckfall
filtertyp läge 2.5 Pa 5 Pa 10 Pa 20 Pa

Standard 4 2,3 (8,3) 3,3 (13,2) 4,6 (16,6) 6,8 (24,5)
  10 4,3 (15,5) 6 (21,6) 9 (32,4) 13 (46,8)

Allergen 4 1,4 (5) 2,4 (8,6) 3,9 (14) 6,3 (22,7)
  10 1,9 (6,8) 3 (10,8) 5 (18) 8 (28,8)

Produktfakta

• Finns i fyra storlekar
• Kondensskydd
• Lätt att installera
• Tillverkad av ABS plast

Produktkod exempel

Friskluftsventil, standard Ø100 mm
VFLR-0S
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Internal valve part

VFLR-1
Exterior grille

VFZ-05

Internal branch
VFZ-13, -15

Coupling branch
VFZ-01, -02

External branch
VFZ-12, -14

 

Allmänt

Ventil VFLR är en typgodkänd friskluftsventil avsedd för
kontinuerlig ventilation av bostäder tillsammans med
självdrag eller mekaniskt frånluftssytem. Ventilen som
är injusteringsbar till ett fast läge, monteras på vägg eller
tak i sovrum, vardagsrum och andra utrymmen som är i
behov av ventilation.
Rekommenderad placering är högt på väggen och gärna
i anslutning till en radiator. Vid denna placering får
man inblandning av uteluften med den varma konvek-
tionsströmmen och når bästa komfort. Vid golvvärmesys-
tem sätts ventilen högt på vägg, ej i anslutning till fönster,
pga köldstrålningen genomfönstret vilket kan ge upphov
till kallras. Undre spalt stängs med luftriktningspluggar.
Ventilen som är konstruerad för största flexibilitet har
löstagbar ventilstos, det gör den lämplig för montage
på gamla ventilbeslag, vädringsluckor mm. I vissa fall
behövs då en täckplatta för att dölja befintlig öppning.
Dessa finns i två storlekar, båda med förberedda fästhål
för ventilen.
Ventilens stora kapacitet, 8,8 l/s vid 10 Pa, innebär att den
uppfyller normkravet för föräldrarsovrum. Ventilen finns
även i en speciellt ljudreducerande version, VFLR-0- DB.

Beskrivning/funktion

I komplett utförande levereras ventilen med
vägggenomföring och exteriörgaller.
Väggenomföringen består av två stosar, en invändig och
en utvändig samt fem skarvrör.
Skarvrören passar direkt på den utvändiga stosen och
är byggbara mot varandra med tryckpassning. Den
invändiga stosen som passar inuti skarvrören är 60 mm
lång och ger därmed en teleskopfunktion på cirka 55
mm. Varje skarvrör bygger 50 mm, detta gör att man inte
behöver kapa något rör.
Invändig ventildel och exteriörgaller passar på stosarna
med snäppfäste.
Den invändiga ventildelen är försedd med kondensskydd
och filter samt ett precisionsspjäll för steglös inställning
av flödet. Spjället påverkas av ett reglage beläget på
undersidan av ventilen, den kan även regleras med snöre
(handikappanpassning). Snöret medföljer som standard
omonterat.
 

 

Reglermekanismen i ventil VFLR.
Spridningsbilden kan förändras genom montering av
luftriktningspluggar i kåpans luftspalt (ingår).
Ventilen är även injusteringsbar, och har för detta en
skala ovanför reglaget, samt ett injusteringsdiagram i
monteringsanvisningen.
Vid injustering till ett fast flöde tas reglagegreppet bort
och ersätts med en låsplatta för att förhindra omställning
av spjället.
Den ljudreducerande versionen VFLR-0-DB har en annan
väggenomföring jämfört med standard. Den består av ett
ljudabsoberande rör, två täckplattor samt två nedkortade
stosar. Det ljudabsorberande röret är lätt att kapa till rätt
längd med en vanlig kniv. Standard rörlängd är 400 mm,
längre rör levereras efter beställning.
 

 

Ljuddämpande ventil VFLR-0-DB.

Skötsel

Ventilen är enkel att göra ren, inga verktyg behövs. Kåpan
drages rakt av, filtret följer då med. Detta är sedan enkelt
att ta bort och tvätta samt därefter sätta tillbaka.
Det är viktigt att man kontinuerligt rengör, eller vid
behov byter filter, för att förvissa sej om bibehållen
lufttillförsel och god luftkvalitet.
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Tekniska data
 

 

Kapacitet vid 10 Pa: VFLR VFLR-0-DB
Max öppen, läge 10: 8,8 l/s 8,8 l/s
50% öppen, läge 5: 5,4 l/s 5,4 l/s
Håltagning: Ø105 mm Ø150 mm
Max väggtjocklek: 350 mm1) 400 mm2)

1) Vid tjockare vägg kompletteras med ytterligare
skarvrör.
2) Standard. Vid tjockare vägg kontakta fabriken.

Material och färg

Material: ABS-plast
Färg: Vit, RAL 9010

Ljud data VFLR-0-DB

Ljudreduktion med fullt öppen ventil och 400 mm vägg.
Mätning enligt ISO 140-10. Normaliserad nivåskillnad för
byggdelen, beräknad på 10m².
 

 

Dn, e, w: 47 dB Oktavband 50 - 5000 Hz
Dn, e, w,8: 47 dB Summerad avvikelse: 27,1 dB
(C;Ctr): (–1; –4) Max avvikelse: 6,7 dB
(C;Ctr): (0; –0) Frekvens: 400 Hz

Dimension

Mått VFLR
 

Ø102

150

2660
60 - 350

 

Mått VFLR-0-DB
 

Ø145

150

2660
400

 

Monteringsexempel
 

 

Ventil VFLR i vägg. Ventil VFLR-0-DB i vägg.

 

 

Ventil med täckplatta
på gammalt beslag.

Ventil som frånluftsdon Ventil på ljudlåda
i vädringslucka.
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Spridningsbilder VFLR

Som framgår av illustrationerna nedan, klarar ventilen
upp till 8 l/s dragfritt även vid –20 °C. De skuggade
områdena markerar luftrörelser över 0,15 m/s.
Bild 1 visar fallet med –20° C utetemperatur, +20 °C
rumstemperatur och flödet 8 l/s. Radiatoreffekten är 750
W.
Bild 2 visar fallet med ±0° C utetemperatur, +20 °C
rumstemperatur och flödet 8 l/s. Radiatoreffekten är 400
W.
Bild 3 och 4 visar spridningsbilder framifrån när
ventilen har undre respektive höger spalt stängd, ±0 °C
utetemperatur, +20 °C rumstemperatur och flödet 6 l/s.
Radiatoreffekten är 400W.
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Fig. 1. Från sidan
Fig. 2. Från sidan
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Fig 3. Undre spalt stängd.
Fig 4. Höger spalt stängd

Beskrivningstext

Friskluftsventil VFLR av Fläkt Woods fabrikat för
väggmontage. Den är typgodkänd och avsedd för
kontinuerlig ventilation av bostäder. Placeras i utrymmen
som sovrum, vardagsrum eller allrum. Ventilen är steglöst
injus-terbar och spridningsbilden kan ställas in.

Produktkod

Friskluftsventil, standard Ø100 mm
VFLR-0
Komplett med väggenomföring och exteriörgaller.
Friskluftsventil, ljudreducerande Ø100 mm
VFLR-0-DB
Komplett med ljudreducerande väggenomföring och
exteriörgaller samt två täckplattor.
Invändig ventildel utan tillbehör
VFLR-1

Beskrivningstext tillbehör

Som tillbehör finns täckplattor, insektsgaller, allergenfilter
G3 (EU3) och stormsäkring.
Allergenfiltret monteras i stället för standardfiltret vid
behov av bättre filtrerad luft.
Stormsäkringen används där man geografiskt befarar stor
vindpåverkan, denna förhindrar överventilation.

Tillbehör

Skarvrör,, Ø102 x 50 mm
VFZ-01
Skarvrör,, Ø 85 x 75 mm
VFZ-02
Täckplatta, 180 x 180 mm
VFZ-03
Täckplatta, 205 x 225 mm
VFZ-04
Exteriörgaller,, 150 x 110 mm
VFZ-05
Insektsgaller (passar i exteriörgaller)
VFZ-06
Standardfilter R 020
VFZ-07
Allergenfilter G3, EU 3 (ersätter standardfilter)
VFZ-08
Ljudmatta (monteras i väggenomföringen)
VFZ-09
Stormsäkring Ø98 x 74 mm
VFZ-10
Stormsäkring 80 x 74 mm
VFZ-11
Utvändig Ø100 mm
VFZ-12
Invändig Ø100 mm
VFZ-13
Utvändig Ø80 mm
VFZ-14
Invändig Ø80 mm
VFZ-15


