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aTT TänKa på 
vid mekanisk frånluft
En överluftsmöjlighet måste finnas in till 
bad, toalett och kök så att tilluften kan 
ta sig in, även när dörren är stängd och 
vidare ut genom frånluftsventilerna.

Mekanisk från- och tilluft (FT)
Med detta system är även tilluften 
fläktstyrd och tillförs bostaden meka-
niskt. Frånluftsflödet skall vara högre än 
tilluftsflödet för att därigenom skapa ett 
konstant undertryck i bostaden.

Mekanisk från- och tilluft 
med återvinning (FTX)
Den mest avancerade formen av 
mekanisk från- och tilluft med värme-
återvinning där värmen från frånluften 
passerar genom en värmeväxlare för 
att sedan ge tillskottsvärme åt tilluften.

Ljuddämpning – så här påverkar fönsterventiler ljudnivån

Ombyggt fönster
Reduktionstal för ett 1+2-fönster 
36 dB

Ljudkanal 5 dB inklusive 

Biobe Audio-Vent

Isolerglas

2-glas kopplat fönster
Reduktionstal för ett vanligt 2-glas 
kopplat fönster 1+1, 28 dB

en vanlig ventilationslösning 
idag är att man har en 
mekanisk frånluftsventilation 
i köket (spisfläkt) och fläktstyrd 
frånluft i bad, toalett 
och tvättrum. 

Med detta system säkerställer 
man en mer kontinuerlig frånlufts-
ventilation under hela året. 

Tilluftsventiler i vägg eller spaltventiler  
i fönster finns normalt monterade  
i vardagsrum, sovrum, hall etc.

 ljudreduktionstal Totalt reduktionstal Totalt reduktionstal  
 Dn.e.w 2-glas kopplat  1+2-fönster
 endast ventil fönster  (2 m2)  (2 m2)

Utan ventil  –  28,0 db 36,0 db

biobe Audio-Vent 30  32  db 25,0 db 27,4 db
Ljudkanal 5 db med biobe 30 43  db 27,4 db 33,0 db
Ljudkanal 5 db med biobe Audio-Vent 30 44  db 27,5 db 33,5 db

Fresh Al-db 450  40  db 26,8 db 31,2 db
Ljudkanal 5 db med Fresh Al-db 450 45  db 27,6 db 33,9 db

Fresh Al-db 800  42  db 27,2 db 32,5 db
Ljudkanal 5 db med Fresh Al-db 800 45  db 27,6 db 33,9 db

Fresh Fl-db         (ventillängd 900 mm) 42  db 27,2 db 32,5 db

Prefond db 40  41  db 27,0 db 31,9 db
Ljudkanal 5 db med Prefond 40 47  db 27,7 db 34,5 db
Prefond db 50  48  db 27,8 db 34,8 db
Ljudkanal 5 db med Prefond 50 52  db* 27,9 db 35,5 db

* uppskattat värde 

Ventiltyp

mekanisk frånluft (F)

Väggen är den del av rummet 
som har den bästa ljud iso le-
rande förmågan. 

Eftersom fönstret i princip alltid har 
sämre ljudisolering kan man se 
fönstret som en ”ljudkälla” i rummet. 
En ventil innebär ytterligare en ”ljud-
källa” som ger ett ljudnivåtillskott.

Detta innebär oftast att en ventil ger en 
försämring av fönstrets ljudisolerande 
förmåga, oavsett hur högt reduktions-
tal den har.

Väggen, fönstret och ventilen har 
olika stora ytor som exponeras för 
buller.

I tabellen nedan kan du se hur två 
olika fönsters ljudreduktionstal påver-
kas av olika typer av spaltventiler.


