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.
KSO-M er ideel til rum, hvor der er brug for forceret drift, f.eks. baderum, alrum 
og toiletter.
Ventilen er med indbygget hygrostat.
Ventilen kan åbnes elektrisk alt efter funktionsforholdene med enten en manuelt 
betjent kontakt eller ved hjælp af en bevægelsesføler eller en fugtighedsføler
(hygrostat).
Størrelser Ø100 og Ø125
En flange til montage bag ventilen gør det muligt at skjule elektriske tilslutninger.

Arbejdsområde

Luftmængde
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Udførelse, mål, lyddata

Anvendelse
Grundindstillingen for KSO-M kan indstilles trinløst når 
kanalerne afstemmes.
Den forcerede udsugning kan indstilles til 5 - 10 - 15 -   
eller 20 mm (fabriksindstillingen er 10 mm).

Ventilen åbner, når den får et ON signal fra en afbryder 
(manuel, bevægelsesføler etc.)
Servomotoren arbejder ved 24 VAC.
KSO-M har en indbygget hygrostat, som styrer ventilen 
(giver forceret drift ved 60% RF og normal drift ved 
55%RF).
Ventilen går tilbage til normaldrift stilling ved OFF signal.

KSO-M kan, foruden at fungere med en integreret føler 
også betjenes af f.eks. en ydre afbryder.
Desuden foretager ventilen et automatisk funktionscheck 
hver dag uanset om forceret udsugning er påkrævet eller 
ej.

Mål og Vægt

Størrelse D d H A Vægt (kg)
100 135 87 89 105 0,633
125 161 107,5 105 105 0,755

Størrelse 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
100 2 -6 -5 0 -2 -1 -9 -16
125 1 2 -3 -1 -4 1 -11 -19

Tolerance ± ± 6 ± 3 ± 2 ±2 ± 2 ± 2 ± 2 ± 3

Lydtryksniveau Lw

Lydeffekt niveauerne i oktavbåndene fås ved at addere 
korrektionsværdierne Kokt til total lydniveauet Lp10A, 
dB(A) i henhold til formlen:

LWokt = Lp10A + Kokt

Korrektion Kokt er gennemsnitsværdien indenfor KSO-M 
ventilens anvendelsesområde.

Definitioner
qv luftmængde   (l/s)
Δpt total tryktab   (Pa)
Lp10A  lydtryksniveau med 4 dB rumdæmpning 
  (10 m2 sabin)  (dB(A))
LWokt  lydeffektniveauer i oktavbånd (dB)
ΔL lyddæmpning   (dB)
Kokt korrektionsfaktor    (dB)

Konstruktion
KSO-M består af kontrolventil, samt servomotor, print og 
hygrostat som er indbygget i ventilkeglen.
Ventilen er fremstillet i stålplade, som er ovnlakeret i hvid 
som standard. Andre farver kan leveres på bestilling.
Ventilhuset er forsynet med en skumplast paknings ring.
Ventilkeglen er sammenbygget med servomotoren og en 
spindel og en controller, som tillader ventilkeglen at be-
væge sig i åben stilling. Huset er sikret mod rotation med 
en plastbøsning.

Montagerammen er fremstillet i varmgalvaniseret stål-
plade.
Den lufttætte montageramme KKT er forsynet med 
en Veloduct gummi tætningsring og et wire gennem-
føringshul med gummipakning.
Produktet består af en ventil med tilslutningskabel og 
flange som kan tillade passage af tilslutningskabel mel-
lem ramme og loft eller væg.

MontagerammeEkstra blændring
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Størrelse 100

Størrelse 125

Eksempel: Baderumsventilation.

• Normal udsugning 8 l/sek. og forceret udsug-
 ning 15 l/sek.

• Armaturets tryktab er defineret til f. eks. 50Pa

• En passende størrelse vælges (Ø100mm)

• Det normale setpunkt for udsugningen er –10 og den  
 ønskede forcerede udsugning er 0.
 Tryktabet i kanalen øges ved forceret udsugning   
 samtidig med at totaltryktabet over ventilen for  
 mindskes.

• Positionen for forceret udsugning indstilles til 10mm.  
 (forøger volumenstrømmen fra 8 l/sek.    
 ved normal drift til 17 l/sek. ved forceret drift)

Størrelse 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
100 25 20 13 9 10 11 6 7
125 21 16 12 10 9 14 6 6

Tolerance ± ± 6 ± 3 ± 2 ±2 ± 2 ± 2 ± 2 ± 3

Lyddæmpning ΔL

Den gennemsnitlige lydæmpning L fra kanal til rum incl. 
endereflektion fra tilslutningskanalen i loftet fra oven-
stående tabel.

Ventilationssystem

Den rum-specifikke forcerede udsugning med KSO-M 
kontrolventiler kan opnås efter 2 principper afhængigt af 
ventilationssystemets opbygning.

Ventilen kan enten anvendes som en del af et konstant-
tryksystem, hvor den forcerede ventilation opnås gennem 
en forøgelse af den totale volumenstrøm i systemet, eller,  
hvis man ikke anvender konstant tryk-princippet, ved at 
der trækkes luft fra andre dele af bygningen til udligning.

Den ønskede forcerede udsugning luftmængde fås ved 
at vælge tryktab og ventilens forceringsposition (5, 10, 15 
eller 20 mm) se diagrammerne ovenfor.

Valg
KSO-M udvælges på basis af: 
Den ønskede normal udsugede luftmængde
Den ønskede forcerede udsugede luftmængde og lyd-
niveau.
Luftmængden kan indreguleres trinløst når servomoto-
rens skruespindel drejes.
Ventilen skal dog vælges således, at grundindstillingen 
kan sættes til –15…0 mm for at opnå en tilstrækkelig 
forcering af volumenstrømmen.

Lyddæmpning, ventilvalg
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Elkomponentdata, tilslutningsdiagrammer

Valg af transformer
KSO-M kontrolventilen arbejder ved en spænding på 
24VAC.
Transformerens størrelse vælges ud fra det totale behov 
fra det monterede antal ventiler.
Forsyningsbehovet pr. ventil er 500 mA/12VA.
Valget af transformer afhænger også af det miljø, den 
monteres i.

Tekniske data for servomotoren (aktuatoren)

Tilslutningsdiagrammer:

Mærkespænding 12VA / 500mA
Styring med endestop kontakt
Køretid mak. 6 sek.
Støjafgivelse under drift 38 dB (A)
Elektrisk beskyttelse III PELV
Indkapsling IP 00
Omgivelsestemp. område + 10°C - + 50°C
Opbevaringstemp. -25°C - +65°C
Fugtighed …100%
Elektromagnetisk
kompatibilitet
Sikkerhed 93/37/EY
Service Se separat manual
Kalkuleret levetid 100 000 cycles

89/336/EY

24VAC (ekstra lav                                    
beskytttelsesspænding SELV) ±20%Forsygningsspænding

KSO-M
Styret af hygrostat indbygget i ventilen

KSO-M
Styret med ekstern kontakt
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Installation
Den medfølgende monteringsramme fastgøres til kanal-
en med popnitter.
Ventilen monteres i rammen med en skruebevægelse i 
sporene.
Detaljerede instruktioner følger med produktet.
Kontrolventilen er monteret med 1 m installationskabel 
ved leveringen.
Dette betyder, at tilslutningsdåsen skal være placeret tæt 
ved ventilen.
Der findes gennemføringshul i montagerammen for kab-
let.   
Til beskyttelse af installationskablet føres et plastrør fra 
tilslutningsboksen til ventilen, som vist på figuren. Kablet 
kan forlænges med et af tilsvarende specifikationer.

Installation, indregulering, specification

SPECIFIKATION

Udsugningsventil KSO-M

Produktbetegnelse

Montageramme KKT

Produktbetegnelse

Montageramme KUR

Produktbetegnelse

KSO- M - ØUdsugningsventil

Ekstern betjening
og integreret hygrostat

Diameter, mm
100, 125

KTT- ØMontageramme med veloduct tætning

Diameter, mm
80, 100, 125, 160, 200

KUR- ØMontageramme 

Diameter, mm
80, 100, 125, 160, 200

Indregulering
Indreguleringen af luftmængden sker ved at dreje 
centerkeglen, som justerer spaltebredden S (mm). Målin-
gen af luftmængden sker ved en trykdifferensmåling med 
en seperat måleslange.

Dpm

-a +a
Tallerken position  s  (mm)

Str. Indstillingsmål ”a” -15 -12 -10 -5 0 5 10
100 k-faktor 0,5 0,8 1 1,4 1,9 2,3 2,8

Indstillingsmål ”a” -10 -5 0 5 10
125 k-faktor 1,5 2,1 2,7 3,3 4

Indstillingsmål ”a” -10 -5 0 5 10 15
160 k-faktor 2 2,8 3,6 4,4 5,3 6,2

Indstillingsmål ”a” -3 0 5 10 15 20 25
200 k-faktor 1,8 2,4 3,8 5 6,3 7,5 8,6

q  = k x  pa
l/s  = k x  pa
m3/h  = 3,6 x k x  pa


