Funktionsförklaring

Spisfläkt
En spisfläkt har en inbyggd motor och kräver en egen
ventilationskanal där den ventilerar ut matos.
Spisfläktarna har en stilren design, maximal
osuppfångning, tyst gång, enkel rengöring, låg energiförbrukning och god driftsekonomi.

Kolfilterfläktar
Frankes kolfilterfläktar bygger på samma stilbildande
lösningar som våra övriga spisfläktar. Kolfilterfläkten
används när fläkten inte kan anslutas till någon ventilationskanal. Luften renas från fett och lukt för att sedan
ledas tillbaka till köket.

Non-Stop

Externa fläktar

Non-Stop har en inbyggd motor som alltid är igång
och säkerställer grundventilationen. Den fungerar
som spisfläkt vid högre varvtal men går alltid på ett
lågt grund-flöde när den inte används vid matlagning.
Avsedd för hus med självdrag.

När vi använder begreppet externa fläktar menar vi en
fläkt som är kopplad enbart till köket.
Den är inte avsedd att ventilera några andra
utrymmen.
Fördelen med en extern fläkt placerad på vind eller tak
är att ljudnivån blir lägre. För maximal ljudreducering
bör en ljuddämpare monteras mellan externfläkt och
kupan (finns hos
ventilationsfirmor).
Tänk även på att helst använda 160 mm kanal mellan
externfläkt och kupa.

Funktionsförklaring

Alliance

System

Alliance är en unik produkt som samverkar med och
stärker det befintliga ventilationssystemet. Detta är möjligt
tack vare den motor som finns i Alliancen. Med Alliance
installerad finns det möjlighet att öka luftflödet markant vid
matlagning.

Systemprodukter har ingen egen inbyggd motor utan är
avsedda att kopplas ihop med en ventilationsanläggning.

Alliance – villa

Här styr man både villans centralfläkt och Alliancens motor
från reglaget på fronten. Möjlighet finns att öka ventilationen i våtutrymmen utan att starta motorn i Alliancen.
Det inbyggda spjället möjliggör injustering av grund- och
forceringsflöde.

Alliance – lägenhet

Vid installation i flerfamiljshus ser man ofta en energibesparing eftersom Alliancen möjliggör att man kan sänka
systemtrycket. Centralfläkten bör vara
tryckstyrd. Kanaldragning och risk för luktöverföring bör
också utredas av någon ventilationskunnig. Viktigt att
också se över att tilluften är tillräcklig. Det inbyggda timerstyrda spjället möjliggör injustering av både grund- och
forceringsflöde.

OBS! Installera ej lägenhetsalliance utan
fastighetsägarens medgivande.

Comfort Plus
Comfort plus är en produkt avsedd att kopplas
ihop med tryckstyrd centralfläkt i flerfamiljshus. Den är
försedd med motor som vid forcering förstärker luftflödet. Till skillnad mot Alliance har Comfort Plus bara en
hastighet, vilken man kan förinställa via transformatorn.
Produkten är försedd med timerstyrt spjäll där man enkelt
kan ställa in grundflödet.

System villa -16

Dessa produkter är utrustade med transformator så att
man kan styra hastigheten på ventilationsfläkten/aggregatet. Innehåller också spjäll med vilket grundflöde och
forceringsflöde kan ställas in. Dessa produkter används inte
bara i villor utan också i vissa lägenheter där man har eget
aggregat i varje lägenhet.

System lägenhet -10

Dessa produkter är endast utrustade med spjäll med vilket
man kan öka repektive minska luftflödet beroende på
om spjället är öppet eller stängt. Spjället möjliggör också
injustering av grund- och forceringsflöde. Dessa produkter
har ingen möjlighet att styra något aggregat. Spjället är
timerstyrt, max 60 min.

