Här är ﬂäkten för just ditt kök
Fläktteknik –
de viktigaste faktorerna
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Välbeﬁnnande: en fråga om rumsklimatet

2UMSKLIMATET KAN
-»TAS
Temperatur, luftfuktighet och syrehalt är avgörande för ett bra rumsklimat.
+»NNAS
När kombinationen av dessa faktorer stämmer mår vi bra i det rum vi beﬁnner oss i. Detta
förhållande kan dock förändras beroende på hur rummet används. I ett kök uppstår t ex
matos och ånga som påverkar rumsluften.
5PPLEVAS
Vid tillagning av mat ska njutningen komma i första hand, oavsett om det handlar om den
dagliga matlagningen eller en gemensam aktivitet. Med en ﬂäkt renas matoset/ångan och
luftkvaliteten hålls på en bra och behaglig nivå.
0LANERAS
När du väljer ut en ﬂäkt måste du beakta vissa tekniska aspekter. Vilka dessa är och vilken
ﬂäkt som passar just dig är enkelt att fastställa. Du hittar de viktigaste svaren i denna
broschyr.

 6AD GÍR EN Č»KT EGENTLIGEN
 6ILKET SYSTEM CIRKULATIONS ELLER FRòNLUFTSDRIFT
 &RòNLUFT p VAD SKA DU T»NKA Pò
 (UR PòVERKAR OLIKA BYGGNADSTEKNISKA FÍRUTS»TTNINGAR
 6ILKET LUFTČÍDE KR»VS
 +AN LJUDNIVòN PòVERKAS
 6ILKEN TYP AV TEKNIK HAR Č»KTEN OCH VAR SKA Č»KTKòPAN
PLACERAS
 6ILKA VARIANTER HAR DU ATT V»LJA MELLAN
 6AR HITTAR JAG INFORMATION OM
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Vad gör en ﬂäkt egentligen?

6ID MATLAGNING BILDAS MATOS OCH òNGA SOM BESTòR AV FETT FUKT
FASTA PARTIKLAR OCH LUKT /M LUFTEN I KÍKET INTE BYTS UT ELLER üLTRERAS
STANNAR MATOSETòNGAN I RUMMET OCH PòVERKAR D»RMED RUMSKLI
MATET $ET üNNS TVò ALTERNATIV FÍR ATT Fò EN OPTIMAL RENING AV LUFTEN
OCH D»RMED òTERST»LLA ETT BRA RUMSKLIMAT DET NATURLIGA OCH DET
DYNAMISKA LUFTUTBYTET
6ID ETT NATURLIGT LUFTUTBYTE LEDS MATOSETòNGAN UT GENOM EJ STYRDA
LUFTSTRÍMMAR $ETTA SKER T EX GENOM ATT DU ÍPPNAR ETT FÍNSTER MEN
OCKSò GENOM LUFTCIRKULATIONEN I HUSET $ET GòR DOCK INTE ATT PòVER
KA VAR MATOSETòNGAN LEDS VILKET INNEB»R ATT VISSA KOMPONENTER I
MATOSETòNGAN KAN L»GGA SIG Pò MÍBLER OCH ANDRA YTOR I KÍKET
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6ID ETT DYNAMISKT LUFTUTBYTE
UTBYTE T EX M
MED
ED HJ»LP AV EN KÍKSČ»KT LEDS
MATOSETòNGAN AV EN STYRD LUFTSTRÍM OCH LUFTEN üLTRERAS FRòN FETT
ENINGEN AV LUFTEN STYRS KONTROL
FUKT OCH LUKT ,UFTENS RÍRELSE OCH RE
RENINGEN
LERAT $E TUNGA KOMPONENTERNA
MATOSETòNGAN
ONENTERNA I M
ATOSETòNGAN TAS UPP I Č»KTENS
FETTüLTER

&ETT
Fett används i princip alltid vid matlagning.
Det innehåller smaker och vid tillagning av
grönsaker, kött och ﬁsk stänker det ofta.
De fettmolekyler som därmed frigörs rör
sig även med luften. Om fettmolekylerna
inte ﬁltreras bort lägger sig fettet på möbler
och föremål i köket och i andra rum där det
bildar en klibbig, ohygenisk yta. Denna yta
kan vara svår att få bort.

,UKT
Åh, vad det luktar gott! Lukter spelar en
viktig roll vid matlagning, men även en
god doft kan uppfattas som störande efter
matlagningen om den t ex sprids och ligger
kvar i sovrummet. Den lukt som bildas
vid matlagning består av olika molekyler
beroende på var den kommer ifrån. Om
luktämnen inte neutraliseras kan de sätta
sig i textilier.

&UKT
Pasta, ris, potatis, grönsaker och soppor
kokas alla med vatten. När vattnet börjar
koka vid 100 °C bildas vattenånga som
stiger upp i luften. När luftens mättnad
av vattenånga är nådd, kondenseras den
överﬂödiga ångan och lägger sig på väggar
och andra ytor och visar sig i form av
droppar. Fuktiga rum är en optimal miljö
för mögelbildning och därmed skadliga för
hälsan.
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Luftreningens tre faser

&ETT
För att ﬁltrera fett ur luften använder Miele tröghetsprincipen.
Fettmolekylerna vandrar genom fettﬁltrets enskilda lager och
ﬁltreras med hjälp av centrifugalkraften i ﬁltret.

4RÍGHET
På samma sätt som när en bil
körs snabbt genom kurvor
används centrifugalkraften
för att leda fettet utåt.

&ETTüLTER I METALL
Mieles ﬂäktar är utrustade med fettﬁlter som är tillverkade av
rostfritt stål och har 10 ﬁlterlager.

Mycket hög ﬁltreringsförmåga
från fett.
De 10 ﬁlterlagren är optimalt
anpassade till ﬂäktarna.
Filtren kan rengöras hygieniskt i
diskmaskin.

,UKT
Luktﬁltren består av aktivt kol som, på samma sätt som en svamp,
tar upp och binder luktämnena, förändrar deras struktur och
neutraliserar lukten.

&ILTER MED AKTIVT KOL
Luktämnena söker sig till en
lämplig öppning (kapillärer)
där de stannar och binds.

-IELES !CTIVE !IR#LEAN KOLüLTER
Finns för alla ﬂäktar som arbetar med cirkulationsluft.

Luktämnen lagras och ändrar
struktur. På detta sätt blir de
luktneutrala.
Vid användning av Mieles Active
AirClean-kolﬁlter får man en
märkbar reducering av lukt som
uppstår vid matlagning.

&UKT
Fläkten transporterar ut ett överskott av luftfuktighet ur rummet.
För cirkulationsﬂäktar rekommenderas att man vädrar efter
matlagning så att fukten kan avvika och inte kondenserar i
rummet.

+ONDENSATION
Varm luft tar upp fukt men avger
också fukt när luften kyls ned.
Överﬂödigt vatten kondenseras.

-IELES FRòNLUFTSČ»KTAR
Vid användning av frånluftsﬂäktar under matlagning
reduceras kondensation på väggar och kalla ytor avsevärt.

Kondensvatten fäller inte ut på
väggarna utan transporteras
helt och hållet ut ur rummet.
På detta sätt förhindras ett
fuktigt, oangenämt rumsklimat.
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1. Filtrering av fett i fettﬁltret
2. Luktneutralisering genom fettﬁlter av aktivt kol*
3. Bortledande av vattenånga
* gäller endast ﬂäktar i cirkulationsdrift

2ESULTAT
En ﬂäkt bidrar till att matlagningen blir extra bekväm och angenäm.
De tre metoderna för rening av matoset/ångan ﬁltrerar fettmolekyler, leder bort vattenångan
och neutraliserar lukter. Matos och ånga som bildas vid matlagning påverkar därmed inte
rumsklimatet eller välbeﬁnnandet för de personer som beﬁnner sig i bostaden. Kvar blir
endast en behaglig miljö.
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Vilket system: cirkulations- eller frånluftsdrift

#IRKULATIONSLUFT

&RòNLUFT

En ﬂäktkåpa som arbetar med cirkulationsluft suger in luften med
hjälp av en ﬂäkt, rengör den i olika ﬁlter och leder tillbaka luften ut
i rummet efter ﬁltreringsprocessen. På detta sätt cirkulerar luften i
det slutna utrymmet.
Cirkulationsﬂäktar behöver inga rörledningar eller väggöppningar
och är därmed enklare att montera i jämförelse med frånluftsﬂäktar.

Även frånluftsﬂäktar suger in luften via en ﬂäkt och ﬁltrerar den.
Till skillnad mot cirkulationsﬂäktar transporteras dock den ﬁltrerade
luften ut ur köket via ett rör eller en kanal.
Även överﬂödig fukt transporteras ut ur köket. För att leda ut
frånluften vid användning av en frånluftsﬂäkt krävs en vägg- eller
taköppning. Alla frånluftsﬂäktar är anslutna till ett rörsystem som
gör det möjligt att målinriktat leda ut lukter och fukt. Eftersom luften leds ut ur rummet kräver detta system även tilluft, t ex genom
ett öppet fönster.

&ÍRDELAR MED CIRKULATIONSČ»KTAR
Enkel montering
"YGGNADSM»SSIGA FÍR»NDRINGAR BEHÍVS INTE
6»RMEN STANNAR I RUMMET
"RA EFFEKTPARAMETRAR
"EGR»NSNINGAR
p &UKT STANNAR TILL STOR DEL KVAR I RUMMET V»DRING KR»VS
p +OLüLTRET AV AKTIVT KOL MòSTE BYTAS REGELBUNDET

&ÍRDELAR MED FRòNLUFTSČ»KTAR
Stort luftﬂöde
Fukt leds bort
Möjligt att använda en extern ﬂäkt (ljudreducering)
Hög effektivitet
Inga löpande extra kostnader
"EGR»NSNINGAR
p Luftﬂödet är beroende av rörledningens beskaffenhet
p Kan inte användas överallt
p Värmeförluster under den kalla årstiden

Frånluft kräver
tilluft

8

Frånluft – vad ska du tänka på?

&LÍDESFÍRHòLLANDE
För att fettpartiklar från den rengjorda luften effektivt ska kunna
ledas bort måste ﬂödesförhållandet beaktas.
Luftströmmen ska hela tiden obehindrat kunna strömma genom
frånluftsröret. Flödesförhållandet påverkas av rörens form och
längd. Allmänt gäller: runt rör är bättre än vinklat och ju jämnare
rörets insida är desto mer effektivt är frånluftssystemet. Det är
dock viktigt att anpassa frånluftledningarnas tvärsnitt efter ﬂäktens
effekt.
Beakta anvisningarna från tillverkaren. Miele rekommenderar en
kort frånluftsledning och få böjar.
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4V»RSNITT
Stor diameter och jämna ytor på
frånluftsledningarna genererar
ett optimalt luftﬂöde och reducerar
ljudnivån.
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AluFlex med låg proﬁlväg

Kanal med jämn yta

Högﬂexibel frånluftsslang

2EKOMMENDATIONER FÍR FRòNLUFTSLEDNING
 6ENTILATIONSKANAL
Om frånluften leds genom en kanal ska frånluftsröret alltid ligga
i ventilationskanalens ﬂödesriktning, så att luften inte styrs mot
kanalens vägg.

1.

 5TBLòSNINGSÍPPNINGAR
Hattliknande skydd på utblåsningsöppningarna förhindrar luftﬂödet.
Det optimala är om luften blåses ut vågrätt eller längs ett hölje med
liknande form.

2.

 &RòNLUFTSLEDNINGENS DIAMETER
Diametern ska vara så stor som möjligt och vara konstant över
hela längden. Trånga passager försämrar frånluftseffekten och ökar
ljudnivån.

3.

 4YP AV BÍJAR
Böjar som har korrektionsvinklar med vassa kanter och veck ska
undvikas. En mjuk radie reducerar ljudnivån och innebär mindre
effektförluster.

4.

 -IELES KANALSYSTEM
Mieles kanalsystem har ett anpassat förhållande mellan kanalens
höjd och bredd. Dessutom styrs luften i böjar och förgreningar
genom speciella luftkanaler utan virvelbildning. På detta sätt minimeras ﬂödesljud och effektförluster.

5.
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Hur påverkar olika byggnadstekniska förutsättningar?
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 6»RMEK»LLOR SOM »R BEROENDE AV
RUMSLUFTEN

2. Energisparhus

Om det ﬁnns värmekällor som är beroende av rumsluften i
huset, t ex en vedpanna, öppen spis, olje- eller gaspanna,
måste man ta hänsyn till detta vid montering av en frånluftsﬂäkt. Det uppstår nämligen ett undertryck i rummet om
ﬂäkten och värmekällan används samtidigt och förbränningsgaser kan därmed sugas tillbaka in i rummet. Dessa giftiga
förbränningsgaser kan vara livsfarliga för de personer som
bor i huset.

Moderna bostadshus uppfyller oftast en viss energistandard
som uppnås genom olika byggnadstekniska åtgärder. En del
av dessa påverkar valet av lämplig ﬂäktmodell.

Lösning:
Problemet kan lösas med hjälp av en fönsterkontaktbrytare.
För Mieles ﬂäktar behöver du styrmodul DSM 400 och
fönsterkontaktbrytare DAFK 100.
De ser till att ﬂäkten endast går när ett fönster är öppet
och förhindrar ett undertryck. Fläktens belysning kan dock
användas även när fönstret är stängt.

En cirkulationsﬂäkt rekommenderas i allmänhet även för
energieffektiva hus. Detta beror på att den kontrollerade
ventilationen i sig inte har något fettﬁlter och att fettavlagringarna skadar ventilationsanläggningen.

Kontrollerad ventilation
För att förhindra värmeförlust som uppstår vid okontrollerat
luftutbyte, förses husen med en kontrollerad luftning och
avluftning.

Passivhus
Rekommendation: cirkulationsﬂäktar
Lågenergihus/KfW-40/KfW-60
Rekommendation: cirkulationsﬂäktar, frånluft efter
konsultation med ventilationsansvarig
Nollenergihus/plusenergihus
Rekommendation: cirkulationsﬂäktar

Vilket luftﬂöde krävs?

"ER»KNING AV NÍDV»NDIGT LUFTČÍDE
För att ﬂäkten ska arbeta så effektivt som möjligt bör du fastställa vilken lufteffekt som är optimal för ditt kök innan du väljer
en passande ﬂäkt. I detta sammanhang är kökets rumsvolym
och luftutbyteskvoten av största betydelse. Luftutbyteskvoten
fastställs efter ﬂäkttypen, hushållets matlagningsvanor och dina
önskemål. På detta sätt sker ett optimalt luftutbyte utan onödigt
hög strömförbrukning.
Efter beräkning av rumsvolymen drar man i snitt bort 20 % av den
yta som upptas av kökssnickerierna. Luftutbyteskvoten anpassas
efter hur ofta och intensivt du lagar mat. För en normal matlagning
lämpar sig 6x rumsvolymen/timme, för en matlagning som är mer
än den vanliga rekommenderas 8x och för en intensiv matlagning
12x (t ex stekning).
1. Beräkna rumsvolymen (längd x bredd x höjd).
2. Dra bort 20 % av kökssnickeriernas yta.
3. För riktlinjer, se tabellen.
2ESULTATET INKLUDERAR INTE DET ČÍDE SOM GòR FÍRLORAT I
FRòNLUFTSKANALEN

6 gånger

Beräkningsexempel:

3

=

30 m3

– 20 % kökssnickerier

–

6m

3

!KTIV RUMSVOLYM

=

24 m3

Rumsvolym 3 x 4 x 2,5 m

8 gånger 12 gånger

m3
m /tim

m3/tim

m3/tim

10

60

80

120

11

66

88

132

14

84

112

168

16

96

128

192

17

102

136

204

18

108

144

216

19

114

152

228

21

126

168

252

24

144

192

288

26

156

208

312

&RòNLUFTSKANAL

28

168

224

336

Effekten kan reduceras i
frånluftskanalen. Detta ska beaktas
vid val av luftutbyteskvot.
Rekommendation:
s &Í BÚJAR
s +ORTA FRÍNLUFTSKANALER
s ,ËMPLIG FRÍNLUFTSLEDNING

30

180

240

360

33

198

264

396

38

228

304

456

42

252

336

504

47

282

376

564

Anvisning: för öppna planlösningar ska kökets grundyta
användas som beräkningsunderlag.
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Kan ljudnivån påverkas?

/RSAKER TILL LJUDUTVECKLING
Ljud som uppstår vid användning av en ﬂäkt beror främst på luftströmmarna och ﬂäkten. Det går att påverka båda dessa faktorer.
Fläkten som ﬁnns i en ﬂäktkåpa från Miele har ﬂera olika ljuddämpningar. För frånluftsﬂäktar ﬁnns även möjligheten att använda en
extern ﬂäkt.
Ljudutvecklingen som uppstår av luftströmmar kan jämföras med
strömmarna i en ﬂod: den transporterar en konstant mängd vatten
med en konstant strömningshastighet. Om ﬂoden smalnar av, t ex
vid en fors, minskar ﬂödet medan strömningshastigheten ökar och
därmed uppstår en högre ljudnivå.

,UFTČÍDE
Ju större diameter på luftkanalen,
desto större är luftﬂödet.
Detta reducerar strömningshastigheten och även ljudet.

,JUDM»TNING I Č»KTAR
SOM LJUDEFFEKTSM»TNING
I DB! REP7

Intensivläge

Fläktläge







Jetﬂygplan (130 dB)



Vattenfall (120 dB)



Cirkelsåg (110 dB)



Tryckluftshammare (100 dB)



Åskväder (90 dB)



Gräsklippare (85 dB)



Vägtraﬁk (70 dB)



Grodkväk (60 dB)



Lätt regn (50 dB)




Tyst radiomusik (40 dB)
Lågt vägtraﬁkbuller bakom
dubbelglasfönster (30 dB)



Tickande klocka (20 dB)



Mygga (10 dB)



Hörbarhetströskel



12

)NTERN Č»KT
– I alla ﬂäktar som arbetar med cirkulationsdrift
– I alla ﬂäktar som arbetar med frånluftsdrift
Den interna ﬂäkten är integrerad i en kåpa och
kräver ingen ytterligare montering.
Ljudvärdena minimeras genom en ljuddämpning runt om ﬂäkten. Miele kan även integrera
extra ljuddämpare i frånluftskanalen som sänker ljudnivån ytterligare.

Cirkulationsluft

Frånluft

%XTERN Č»KT
– Används endast med frånluftsﬂäktar
– Med och utan avskiljning genom olika
utrymmen
En extern ﬂäkt placeras utanför ﬂäktkåpan och
kräver separat montering.
På detta sätt förskjuts ﬂäktljudet och minimeras
inuti huset. En frånluftskanal med en längd på
mer än ca 5–7 meter är optimal för att reducera
ljudnivån.
%XTERN Č»KT p JA ELLER NEJ

Frånluft utan avskiljning genom olika utrymmen

En extern ﬂäkt kan monteras på husets yttervägg eller tak. Om en extern ﬂäkt kan användas
eller inte beror på rummets förutsättningar och
frånluftskanalens och ﬂäktkåpans utformningar.
Är frånluftskanalens totallängd längre än sju
meter rekommenderas en extern ﬂäkt.
4IPS
Frånluftsljud kan reduceras avsevärt med hjälp
av ljuddämparen ”DASD 150”.

Frånluft med avskiljning genom olika utrymmen
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Vilken typ av teknik har ﬂäkten och var ska
ﬂäktkåpan placeras?

0OSITION I RUMMET
Om ﬂäktkåpan monteras direkt ovanför hällen får ﬂäkten en
optimal uppsugning av matoset/ångan innan den blandas med
rumsluften.
Beroende på vilken typ av häll och ﬂäkt som används krävs ett
minsta avstånd mellan dem, som vanligtvis ska vara mellan
65–75 cm. Principiellt gäller: för att uppnå en optimal upptagning
av matoset/ångan ska ﬂäktkåpan vara bredare än hällen. Beroende
på hällens utrustning (HiLight, induktion, wok, grill etc.) ska kåpans
design och konstruktiva uppbyggnad beaktas för en optimal
upptagning av matoset/ångan. Miele erbjuder ett stort antal olika
ﬂäktmodeller som uppfyller kraven.

!VSTòND
Ett avstånd på 65–75 cm mellan
ﬂäkten och hällen rekommenderas.

2EKOMMENDATION
För avstånd över 75 cm måste
ånguppsamlingsytans bredd ökas
enligt avståndet.

min
5 cm
optimalt 65 cm
max 75 cm
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Teknik i detalj
(exklusiva egenskaper hos Mieles ﬂäktar)

!CTIVE !IR#LEAN KOLüLTER
Optimal luktreducering i cirkulationsdrift

-ANÍVERPANEL
Enkel och intuitiv användning

-ETALLFETTüLTER AV ROSTFRITT STòL
Hög ﬁltreringsförmåga för fett och enkel
rengöring

Täckplåt

Frånluftskanal

Elektronik

Kanalplåt

Active AirCleankolﬁlter

Radialﬂäkt

Manöverpanel

Akustikpaket

Ångupptagningsyta

Metallfettﬁlter

Fläktkåpa

Belysning

* extra tillbehör

çNGUPPTAGNINGSYTA
Enkel rengöring genom ytor med pulverskikt

,JUDD»MPARE $!3$ 
Extra ljudreducering med upp till 4,5 db(A)
re1pW

(ALOGENLAMPA
Enkelt byte av lampan
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Vilka varianter har du att välja mellan?
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Var hittar jag information om:

&RòNLUFT
&RòNLUFT »R LUFT SOM STRÍMMAR UT FRòN ETT RUM
OCH INNEHòLLER LUKT»MNEN OCH FUKT
&RòNLUFTSRÍR
&RòNLUFTSRÍRET GÍR DET MÍJLIGT ATT MòLINRIKTAT
LEDA UT LUKTER OCH FUKT
&ÍR -IELES Č»KTAR »R DIAMETERN Pò DEN FRòN
LUFTSSTUTS TILL VILKEN FRòNLUFTSRÍRET ANSLUTS
VANLIGTVIS  MM (OS Č»KTAR MED MYCKET
HÍG LUFTEFFEKT »R DEN VANLIGASTE DIAMETERN
 MM
&RòNLUFTSKANAL
&RòNLUFTSKANALEN SOM GòR FRòN Č»KTENS AN
SLUTNINGSSTUTS FRAM TILL ANSLUTNINGEN Pò YT
TERV»GGEN »R AVGÍRANDE FÍR Č»KTENS LUFTEF
FEKT OCH LJUDUTVECKLING
0LATTA RUNDA KANALER ELLER SPECIELLA PLATTA
KANALER UTAN REDUCERING AV DIAMETERN »R OP
TIMALA -IELE ERBJUDER ETT SPECIELLT SYSTEM
MED PLATTA KANALER SOM INNEHòLLER KOMPO
NETER FÍR ATT LEDA LUFT %FTERSOM DESSA KANA
LER »R STRÍMNINGSTEKNISKT OPTIMERADE GARAN
TERAR DE Č»KTENS FELFRIA DRIFT MED MINIMALT
LJUD OCH MAXIMAL LUFTEFFEKT
+OLüLTER MED AKTIVT KOL
+OLüLTER ANV»NDS I CIRKULATIONSDRIFT FÍR ATT
üLTRERA BORT LUKTER $E BESTòR AV AKTIVT KOL
%XTERN Č»KT
%N EXTERN Č»KT »R ALLTID EN FRòNLUFTSČ»KT T EX
-IELE !7'  6ID FRòNLUFTSDRIFT MED EN
EXTERN Č»KT SKILJER MAN FUNKTIONELLT Pò Č»K
TEN OCH Č»KTKòPAN D V S Č»KTEN »R PLACERAD
UTANFÍR Č»KTKòPAN
&L»KTEN OCH Č»KTKòPAN FÍRBINDS MED VARAN
DRA VIA EN STYRLEDNING
&ÍNSTERKONTAKTBRYTARE
-ED -IELES FÍNSTERKONTAKTBRYTARE S»KER
ST»LLS ATT EN FRòNLUFTSČ»KT SOM »R PLACERAD
I ETT RUM MED V»RMEK»LLOR SOM »R BEROENDE
AV RUMSLUFTEN ENDAST KAN TAS I DRIFT N»R ETT
FÍNSTER »R ÍPPET %NDAST HOS -IELE MED
DEN EXTRA STYRMODULEN $3-  KAN Č»K
TENS BELYSNING T»NDAS »VEN Dò FÍNSTRET »R
ST»NGT
&ILTRERINGSFÍRMòGA FÍR FETT
-ED FETTüLTRERINGSFÍRMòGA MENAR MAN DEN
PROCENTUELLA ANDEL FETT SOM üLTRERAS FRòN DEN
UPPSUGNA LUFTEN GENOM ETT FETTüLTER

0LATT KANAL
-IELES SYSTEM MED PLATTA KANALER HAR EN
DAST EN INBYGGNADSHÍJD Pò  MM OCH »R
D»RMED PRECIS LIKA EFFEKTIVT SOM ETT RUNT
RÍR MED ETT TV»RSNITT Pò  MM +ANALER
NA KAN FÍRL»GGAS I UPPH»NGDA TAK ELLER Pò
ÍVERSKòP $ETTA SYSTEM MED PLATTA KANALER
FRòN -IELE HAR BEVISAT SIN TILLFÍRLITLIGA KVALITET
I SPECIELLA TEST $ET UPPFYLLER »VEN DE NOG
GRANNA S»KERHETSKRITERIERNA FÍR BRANDSKYDD
HOS ELEKTRISKA ENHETER

2ADIALČ»KT
%N Č»KT SOM »R INBYGGD I HÍLJET OCH SUGER IN
LUFTEN Pò SIDAN
-IELE ANV»NDER EN RADIALČ»KT MED UPPSUG
Pò BòDA SIDOR

&L»KTAR MED PLATT PANEL
&L»KTAR SOM MONTERAS I ETT KÍKSÍVERSKòP
OCH OFTAST INTE »R SYNLIGA
&L»KTEN KOPPLAS IN MED HJ»LP AV EN UTDRAG
BAR SK»RM

6»RMEK»LLOR SOM »R BEROENDE AV RUMS
LUFTEN
%N V»RMEK»LLA SOM »R BEROENDE AV RUMSLUF
TEN TAR FÍRBR»NNINGSLUFTEN DIREKT FRòN BE
ROENDE AV RUMMET D»R DEN »R INSTALLERAD
$»RFÍR MòSTE MAN S»KERST»LLA ATT FÍRBR»N
NINGSLUFTEN INTE STRÍMMAR TILLBAKA IN I
UPPST»LLNINGSRUMMET $ETTA GÍRS GENOM
ATT MAN SKAPAR EN TILLR»CKLIG FÍRBINDELSE
MED RUMSLUFTEN RESP MED HJ»LP AV L»MP
LIGT DIMENSIONERADE TILLUFTSÍPPNINGAR T EX
I K»LLARENS YTTERV»GG  $ETTA G»LLER T EX VID
ANV»NDNING AV EN VEDPANNA ÍPPEN SPIS
OLJE ELLER GASPANNA

&RIH»NGANDE Č»KTAR FÍR KÍKSÍ
&ÍR FRI UPPH»NGNING I TAK ELLER ÍVER EN
KÍKSÍ
&L»KTKOMPONENT
%N Č»KTKOMPONENT »R L»MPLIG FÍR MONTERING
I Č»KTKòPAN ELLER KANALPLòTEN
,UFTČÍDE
!NTAL KUBIKMETER LUFT SOM LEDS BORT PER
TIMME !NGES I MĖH
,UFTUTBYTESKVOT
,UFTUTBYTESKVOTEN BESKRIVER HUR OFTA ETT
RUMS HELA LUFTVOLYM BYTS UT PER TIMME
6»GGENOMFÍRING
%N V»GGENOMFÍRING S»TTS IN I EN V»GG FÍR ATT
SKAPA EN FÍRBINDELSE MELLAN DET INRE OCH
DET YTTRE UTRYMMET -ED HJ»LP AV DENNA
FÍRBINDELSE LEDS T EX FRòNLUFT UT I DET FRIA
,òGENERGIHUS
.YBYGGDA HUS MEN »VEN »LDRE SANERADE HUS
SOM UNDERSKRIDER DEN AKTUELLA FÍRESKRIVNA
ENERGITEKNISKA NIVòN I LANDET
.OLLENERGIHUS
.OLLENERGIHUS »R EN ENERGISTANDARD FÍR BYGG
NADER SOM INTE DRAR NòGON EXTERN ENERGI
VID DEN òRLIGA BALANSR»KNINGEN ELEKTRICITET
GAS OLJA OSV  $EN NÍDV»NDIGA ENERGIN FÍR
UPPV»RMNING VARMVATTEN OSV GENERERAS I
RESP Pò HUSET SJ»LV FÍR DET MESTA MED HJ»LP
AV SOLENERGI
0ASSIVHUS
-ED PASSIVHUS MENAR MAN EN BYGGNAD
SOM HAR EN VENTILATIONSANL»GGNING SOM Pò
GRUND AV SIN GODA V»RMEISOLERING INTE BEHÍ
VER NòGON KLASSISK UPPV»RMNING
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2UMSKLIMAT
2UMSKLIMATET PòVERKAS FRAMFÍR ALLT AV RUM
METS LUFTFUKTIGHET TEMPERATUR OCH SYREHALT
OCH KAN D»RMED M»TAS FÍR ATT SKAPA EN
ANGEN»M VISTELSE I ETT RUM

,JUD
,JUD UPPSTòR GENOM LJUDVòGOR SOM KOM
MER FRòN EN LJUDK»LLA $ETTA KAN T EX M»TAS
SOM LJUDEFFEKT MED HJ»LP AV DEN LJUDENERGI
SOM KOMMER FRòN EN LJUDK»LLA PER TIDSENHET
-»NNISKAN UPPFATTAR LJUDTRYCKET GENOM LUF
TENS TRYCKVARIATION SOM UTGòR FRòN LJUDK»LLAN
TILL RUMMET ,JUDUPPFATTNINGEN FÍR»NDRAS T EX
BEROENDE Pò AVSTòND OCH RUMMETS UTRUST
NING $»MPNINGSMATERIAL SOM DET AKUSTIK
PAKET SOM üNNS I -IELES Č»KTAR REDUCERAR
LJUDTRYCKET OCH D»RMED DEN LJUDSTYRKA SOM
UPPFATTAS
3TYRMODUL $3- 
3TYRMODUL $3-  FRòN -IELE KAN ANV»N
DAS Pò TRE OLIKA S»TT VILKET GER DIG SOM KUND
HÍGSTA S»KERHET OCH KOMFORT
 !NSLUTNING FÍR EN FÍNSTERKONTAKTBRYTARE
 !NSLUTNING FÍR EN SEPARAT LJUSKNAPP
 !NSLUTNING FÍR EN EXTERN Č»KT POTENTIALFRI
KONTAKT
#IRKULATIONSLUFT
$ET MATOS SOM TAS UPP AV Č»KTEN LEDS INTE
UTòT UTAN RENGÍRS I FETT OCH LUKTüLTRET OCH
LEDS SEDAN òTER UT I RUMMET +ÍKSLUFTEN CIR
KULERAR
5NDERBYGGNADSČ»KT
&ÍR UPPH»NGNING UNDER ETT V»GGSKòP ELLER
MONTERAS FRIH»NGANDE Pò EN V»GG

Cirkulations- eller frånluft?
En checklista
6»GGMONTERADE Č»KTAR
&L»KTKòPOR SOM INTE MONTERAS I ETT ÍVERSKòP
UTAN »R FRIH»NGDA Pò V»GGEN SOM Č»KTAR
MED KANALPLòT

Checklistan innehåller de viktigaste frågorna du ska fundera över för att hitta den ﬂäkt
som är mest lämplig för just dig. Gå igenom och svara på dessa frågor tillsammans
med återförsäljaren för att få den bästa lösningen.

-ATOSòNGA
-ATOS OCH òNGA BILDAS UNDER MATLAGNING
OCH »R EN BLANDNING AV FUKT FETT OCH LUKT
»MNEN
)NF»LLBAR Č»KT
&L»KTAR MED INTREGRERAD FRONTPLATTA FÍR MON
TERING Pò V»GG MELLAN ÍVERSKòP

&RòNLUFT
Finns värmekällor som är beroende av rumsluften?
(t ex en vedpanna, öppen spis, olje- eller gaspanna)?
s UTAN EXTRA ÍTGËRDER ..................................................
s MED EXTRA ÍTGËRDER
(t ex en fönsterkontaktbrytare).................................

#IRKU
LATIONSLUFT

.%*

*!

*!

*!

Går det att installera en väggöppning
för frånluft? .................................................................

*!

.%*

*!

.%*

Bor du i ett energisparhus som uppfyller aktuella
kriterier (t ex passivhus)?............................................

.%*

*!

Har bostaden redan ett eget
ventilationssystem? ....................................................

.%*

*!

Kan grannar besväras av ljud eller lukt vid
användning av en frånluftsﬂäkt? ................................

*!

.%*

Är det möjligt att förlägga nödvändiga rör? ...............

* Anvisning: Checklistan ska endast användas som ett hjälpmedel och ersätter
inte en fackmässig rådgivning och planering av en ﬂäkttekniker eller återförsäljare.
Vid specialåtgärder kan även varianter uppstå som förändrar rekommendationen.
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Miele AB
Industrivägen 20
Box 1397
171 27 Solna

www.miele.se
konsument@miele.se

För service – ring
Miele ServiceHotline
077 077 00 20

Tel. 08-562 29 000
Fax. 08-562 29 209

Gäller hela Sverige – du blir automatiskt
kopplad till närmaste Miele Service
Center (du blir ombedd att knappa in ditt
postnummer). Lokal samtalstaxa.

Miele Experience Center

Miele Kvalitetsbevis

I Mieles exklusiva showroom hittar du ett representativt urval av våra produkter, från kaffemaskiner, mangel och tvättmaskiner till ugnar och
exklusiva kylskåp. Här kan du skapa dig en känsla
för såväl detaljer som helhet, finna inspiration och
få svar på dina frågor av någon av våra kunniga
rådgivare.

”Framgång är i längden endast möjlig om man helt
och hållet kan ställa sig bakom kvaliteten på sina
produkter.” Citatet av Mieles grundare Carl Miele
och Reinhard Zinkann ligger till grund för Mieles filosofi och har gett våra produkter en unik ställning
på marknaden där namnet står för högsta kvalitet.

Välkommen till Miele Experience Center i
Stockholm och Solna.

Därför ger vi dig som kund ett 10 års kvalitetsbevis
som gäller utöver den vanliga branschgarantin.
Kvalitetsbeviset gäller som en värdecheck på
1 000 kronor inklusive moms vid eventuell reparation i 10 år efter köpet.
På miele.se kan du läsa mer om Mieles
kvalitetsbevis och registrera din produkt.
För att vara giltigt måste registreringen ske senast
inom 1 år från inköpsdatum.

@miele_se

mielesverige

Miele AB &
Miele Professional SE

Vi förbehåller oss rätten till löpande förändring av specifikation samt reserverar oss för eventuella tryckfel. Se alltid miele.se för eventuella uppdateringar.
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