
HØJ VENTILATIONSHÆTTE  
HV15x15 ISO

Anvendelse 

Den høje hætte HV15x15 ISO anvendes til aftræk fra sanitære installationer og er ideel til aftræk fra boligrum, som køkken, bad, 
vaskerum og tørre-tumbler. HV15x15 ISO er velegnet til varmegen-vindingsanlæg eller anden form for mekanisk ventilation. 
Hætten leveres med isorør Ø160 installeret. Isorøret sikrer fjernelse af fugtig luft uden risiko for dannelse af kondens. Vær 
opmærksom på nationale standarder.

• Til hældningstag 15 - 45°
• Kan leveres til ethvert tagprofil
• Integreret isorør

Udformning 

HV15x15 ISO hætten leveres på en bundplade, som specialfremstilles, så den passer 100% til tagprofilet. Hætten monteres nemt 
sammen med resten af taget og følger altid taghældningen, hvilket giver en flot integreret løsning. 

Farver og overflade 

Ventilationshætten leveres med 100% farve- og overflade match. I 
ndividuelt  tilpassede farver med f.eks. glaseret,  
struktureret eller bestrøet overflade. 

Materialer 

• Hætte og adapter fremstilles af HIPS (High Impact Polystyren).    
• Isorør fremstilles af EPS (Ekspanderet polystyren). 
• Gennemføring fremstilles af HIPS og EPDM. 

Håndtering 

Hætterne bør forblive i kassen under hele transporten.  
Må ikke krympefolieres og udsættes for tryk under opbevaring og transport.  
Skal pakkes ud af plastposen ved placering i sollys.

Forbedret tryktab 30%

• Firkantet til rundt ISOrør
• 30% lavere tryktab
• Forbedret tryktab tænkt i hele udviklingsprocessen
• Afrundinger og bløde kanter
• Stadig Ø160 tilslutning
• Mulighed for tilslutning af Multiadapter
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Tryktab HV15x15 med rundt ISO-rør 
(Luft ud)

Tryktabs tabel HV1515: Blow (PA - Static)

Tryktabs tabel HV1515: Blow (PA - Total)

L/Sec Firkantet  
ISO-rør (Pa)

Rundt  
ISO-rør (Pa)

Forbedring 
%

15 0,53 0,37 30

30 2,10 1,48 30

60 8,40 5,92 30

100 23,34 16,45 30
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