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Garanterad 

VILPE®-kvalitet: 

- 10 års färggaranti 

- 20 års garanti för 

teknisk funktionalitet

- 2 års garanti för 

elektriska delar

VENTILATIONS- OCH 
TAKPRODUKTER
för all ventilation och takgenomföringar 

Snabbt - Enkelt - Säkert



Varför VILPE®?

Huset måste kunna andas för att det ska bevaras friskt och erbjuda en god och hälsosam bomiljö. Välisolerade hus behöver ett 
ventilationssystem som renar inomhusluften. Under årens lopp kommer detta att öka värdet på huset.

VILPE® är ett komplett system för frånluftsventilation samt ventilation av bl.a. takkonstruktion, kallvind och krypgrund. 
VILPE®-produkterna monteras enkelt på egen hand utan specialverktyg, och förpackningen innehåller alla delar och instruktioner 
som behövs.

Takfl äktar med EC-motorer möjliggör stor energibesparing. Flöden som överstiger de fl esta andra märken, ex.vis 300 l/s vid 150 Pa i 
en Ø 200-kanal.

På taket bildar VILPE®-produkterna en estetiskt tilltalande helhet och tack vare de många alternativen fi nns den rätta genomföring-
smodellen och den rätta färgen för varje tak. VILPE® erbjuder fungerade lösningar och garanterad kvalitet: 

  10 års färggaranti 
  20 års garanti för teknisk funktionalitet 
  2 års garanti för takfl äktarnas elektriska delar 

VILPE®-produkterna har använts framgångsrikt i 30 år i hårdast tänkbara Nordiska klimat. 
VILPE®-produkterna är långlivade och klarar även extrema väderförhållanden.

VILPE®-produkterna tillverkas i återvinningsbar, genomfärgad och UV-skyddad polypropenplast. Materialet är kemiskt neutralt och 
miljövänligt. Det är rostfritt och korrosionsbeständigt och klarar fortlöpande temperaturer på -30°C – +80°C och kortvarigt tempera-
turer på till och med -40°C – +120°C.
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En värld av möjligheter

• Takfl äktar, ECo-takfl äktar
• Frånluftshuvar
• Avloppsluftare

• Undertrycksavluftare
• Antenntätningar
• Radon fl äktar

• Ross ventilationsrör
• Ventilationsgaller
• Takluckor

• Solar genomföringar
• Skorstens genomföringar

ativen fi nns den rätta genomföring-
kvalitet: 
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VILPE® betyder lätt produktval, enkel och vattensäker montering

Avloppsluftare 
Ø 110/300

Höjd 300 mm

Takhuv  P 
Ø 125/160/200/250

Höjd 500 mm
Takhuv  S

Ø 125/160/200/250

Grön

Frånluftshuv 
Ø 160 mm + 
Papp Hög-
genomföring

Avloppsluftare 
Ø 110 mm + 
HS Papp/shingel-
genomföring 

HS Papp/shingel-
genomföring 

Classic- 
genomföring

Papp Hög-
genomföring

Takfl äkt P 
Ø 125/160/200
Höjd 500 mm

Takfl äkt S 
Ø 125/160/200

VILPE® erbjuder ett komplett paket för ventilation i villor, radhus, 
fl erbostadshus och fritidshus och fyller behoven vid både renovering och nybyggnation

Svart TegelrödRöd Grå LjusgråBrun

Takfl äkt 
ECo190P/125/500 + 
Classic-
genomföring

P H Vittinge- 
genomföring

Frånluftshuv
Ø 125 mm + 
Plåtpanne-
genomföring

Plåtpanne-
 genomföring

Antenntätning 
Ø 12 - 90 mm + 
Betong-
genomföring

Betong-
 genomföring

Takfl äkt 
ECo190/220/250S

Stosar och rör-
tätningar

Ø 12 - 250 mm

MONTERAD OCH VATTENSÄKRAD 
PÅ MINDRE ÄN EN TIMME!
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Takgenomföringar
Med en VILPE®-genomföring drar man enkelt och vattentätt rör, 
spirokanaler, parabolstag m.m. genom taket vilket minimerar risken för 
fuktskador och olägenheter som buller och besvärande lukt. Att montera 
de vattentäta genomföringarna går snabbt och enkelt. Genomföringar 
liksom övriga VILPE®-produkter är genom sin utformning och enkelhet 
både avpassade för proff set som hemmafi xaren. Det räcker med en person 
för att utföra de moment som ingår i monteringen. Montage kräver ingen 
specialkompetens. Alla delar för monteringen ingår i leveransen och 
inga specialverktyg krävs. Detta gör VILPE® till så mycket mer än bara en 
ventilationsleverantör.

Avloppsluftare
Enligt god byggpraxis ska huset ha en avluftning av avloppsstammen. 
VILPE® avloppsluftare är avsedda för luftning av avloppsrör i dimensio-
nerna Ø 75 – 110 mm. Genom att luftningen sker ovan snötäcket vintertid 
undviker man att ett vakuum uppstår som suger bort vattnet ur vattenlå-
sen med luktolägenheter som följd. När luften strömmar fritt uppstår inte 
luktolägenheter. Avloppsluftaren fi nns både isolerad och oisolerad.

Takhuvar
Med VILPE®-takhuvar transporteras eff ektivt från- och avluften ut ur bo-
staden. Med hjälp av en takhuv kan luften ledas ut från bland annat venti-
lationsaggregat, värmepump eller spiskåpa. Takhuvar fi nns i tre serier – P, S 
och C. Takhuvarna är utformade så att tryckfallet blir minimalt, bl.a. genom 
att luften evakueras ovan snötäcket vintertid, samtidigt som de förhindrar 
att regnvatten kommer in i ventilationskanalen. Utblåsningsriktningen är 
uppåt för att på bästa sätt sprida luften och förhindra att takmaterialet 
påverkas av frånluften. Alla VILPE®-takhuvar är invändigt isolerade och 
godkända för imkanaler.

Takfl äktar
Med VILPE® AC eller ECo-takfl äktar kan antingen hela bostadens frånlufts- 
ventilation skötas, eller så kan valda delar av luftfl öden hanteras, t.ex. för 
att suga ut fuktig luft från dusch, badrum och tvättstugor. Fläkten kan 
även kopplas till spiskåpan i köket. Med spiskåpan ansluten till en takfl äkt 
reducerar man drastiskt ljudnivån i köket. I fl erfamiljshus kan fl äktarna 
med fördel kopplas på köks- eller badrumsstråken för konstant fl öden 
eller styras via tryck- eller fuktgivare. VILPE® takfl äktar är tystgående och 
energieff ektiva med mycket låga SFP-värden, vilket bidrar till såväl god 
boendekomfort och bra driftsekonomi.

VILPE®-takfl äktarna är utformade så att tryckfallet är minimalt. Utblås-
ningsriktningen är uppåt för att på bästa sätt sprida luften och förhindra 
att takmaterialet påverkas av frånluften. Takfl äktarna har som standard 
en inbyggd termokontakt med automatisk återställning. Varvtalet kan reg-
leras via tyristor eller 5-stegs transformator, alternativt med extern 0-10V 
styrsignal. Fläktmotorn är lätt åtkomlig och går att ta loss utan verktyg. Det 
fi nns tre modeller av VILPE® takfl äktar: P-, S- och C-serien. Alla VILPE®:s 
fl äktar är im-kanals godkända. Därför är VILPE® så mycket mer än bara 
takfl äktar!

VILPE®-lösningar



VILPE® ECo takfl äkt

Takfl äktarna i VILPE® ECo-serien är försedda med de mest energieff ektiva EC-motorerna.
Bättre verkningsgrad, lägre SFP-värden och enkel varvtalsreglering gör att energiförbrukningen 
blir betydligt lägre än liknande takfl äktar på marknaden.

Användning på alla slags byggnader
VILPE® ECo takfl äktar används i fl erbostadshus, småhus, radhus, kontor och 
industribyggnader, som punktutsug i kök eller våtutrymme eller som en del av 
ventilationssystemet.

 Användningsområden kan vara t.ex. mekanisk ventilering av krypgrunder, garage och förråd 
eller som radonskydd. I fl erfamiljshus kan ECo fl äktar användas för ventilering av köks- och 
badrumsstråk, hisschakt, trappuppgångar, sophanteringsrum och andra allmänna utrymmen.

Vid renovering av äldre fl erfamiljshus, småhus och radhus kan naturlig ventilation ändras till 
mekanisk ventilation genom att installera en VILPE® ECo takfl äkt. Fläktarna kan ställas på 
konstant fl öden eller styras mot temp/fukt/tryck/Co2/VOC/VAV via en extern 0-10V 
styrsignal.

För ren inomhusluft och friska hus
Takfl äkten evakuerar smutsig, unken, fuktig och dammig luft samt lukter och os från 
lokalerna. Samtidigt skyddas byggnadens konstruktioner från fukt och orenheter.

ECo-serien är överlägsen
Regleringen med 0–10 V styrsignal underlättar styrning och
integrering till andra tekniska system i fastigheten. 
VILPE® takfl äktar styrs med en extern 0–10 V styrsignal. Dessutom kan man från ECo
takfl äkten få en tacho-signal som kan ange motorns varvtal. Tack vare den kan ECo 
takfl äktarna anslutas till ett automatiskt hustekniskt system och funktionen kan följas och 
styras via en centralenhet.

ECo110-modellerna lämpar sig för radonventilation eller ventilation av torrtoaletter. Då styrs
varvtalet med en potentiometer som ligger i en anslutningsdosa uppe i takfl äktens hattdel.

VILPE® ECo sparar mer energi och blir det självklara Gröna valet.
VILPE® ECo takfl äktar har en motor som bygger på EC-teknik, det vill säga elektroniskt kom-
muterad fl äkt med en borstlös DC-motor. VILPE® ECo takfl äktar minskar den totala energiför-
brukningen eftersom fl ödeskaraktäristiken är betydligt bättre än hos konkurrerande produkter.
Beräkningar av energiförbrukningen för att transportera samma mängd luft, i samma kanala-
rea under samma tryck visar att VILPE® ECo-Takfl äktar är vida överlägsna sina konkurrenter för 
cirkulära kanaler Ø125/160/200/250.
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Flödestekniska prestanda, alla VILPE® takfl äktar
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VILPE® standardfärger

Svart 
Referensfärg RAL 9005

Brun 
Referensfärg RAL 8017

Grön
Referensfärg RAL 6020

Grå
Referensfärg RAL 7015

Röd
Referensfärg RAL 3009

Tegelröd
Referensfärg RAL 8004

Ljus grå
Referensfärg RAL 7040



Val av takfl äkt för spiskåpa

Exakta uppgifter för att beräkna spiskåpans (och kanalsystemets) tryckförlust fås från spiskåpans tillverkare.
En vanlig tumregel är att tryckförlusten i spiskåpan är cirka 30 pascal och dessutom är tryckförlusten i kanalerna 5 pascal per löpmeter.

Tabellen är beräknad med 70 % eff ekt för takfl äkten.
Om behovet ges i m3/h är beräkningen för t.ex. takfl äkt ECo 190 vid tryckförlusten 
100 pascal: 120 l/s x 3,6 = 432,0 m3/h.

Tabellen är riktgivande.

Takfl äkt Kanaldimension 50 Pa 100 Pa

E120 125 mm 75 l/s 60 l/s väggmodell

E190 125 mm 95 l/s 80 l/s väggmodell (större)

ECo190 125 mm 128 l/s 120 l/s väggmodell (större)

E220 160 mm 140 l/s 120 l/s väggmodell/ö-modell

ECo220 160 mm 171 l/s 155 l/s väggmodell/ö-modell

ECo250 200 mm 230 l/s 221 l/s ö-modell (XL)

Snabbval av VILPE®-takfl äktar

Enligt Boverkets normer  skall ventilationen i bostäder vara minst 1/2 luftomsättning per timme eller 
mer exakt uttryckt 0,35 l/s och m2. Den luft som takfläkten suger ut kommer att ersättas genom vägg/
spalt/radiatorventiler i fastigheten.

I ett 100–150 kvadratmeter stort hus är det som tumregel cirka 100 pascals tryckförlust i kanalsystemet. 
Ett snabbt och noggrant sätt att beräkna tryckförlusterna är att multiplicera löpmetrar med fem pascal 
(i löpmetrarna ingår till exempel rörsystemets ändanordningar och böjar).

Snabbval av takfl äktar för bostadsventilation

Tabellen är beräknad på 70 procents eff ekt på takfl äkten. Rörsystemets tryckförlust i 
pascal beror på olika faktorer som rörets längd, rörets diameter, antal och typ av hörn 
samt lufthastigheten.

m2 maximal storlek
Takfl äkt Kanaldimension 50 Pa 100 Pa 150 Pa

E120 125 mm 220 m2 180 m2 135 m2

E190 125 mm 270 m2 230 m2 180 m2

ECo190 125 mm 360 m2 340 m2 310 m2

E220 160 mm 410 m2 360 m2 300 m2

ECo220 160 mm 490 m2 440 m2 390 m2

ECo250 200 mm 660 m2 630 m2 600 m2

Besöksadress
VILPE Sverige AB
Bergkällavägen 32
192 79 Sollentuna

Försäljning och
teknisk stöd
Tel. 070 511 2020
sales@vilpe.com

Tabellen är riktgivande.
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