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Frånluftsfläkt JBFG

För en- och tvåplanshus med en area upp till 250 m2.
Takfläkt typ JBFG är främst avsedd att användas för central utsugning i mind-
re ventilationssystem, till exempel i små hus. Den kombineras med spiskåpa 
CPDG.

Snabbval

Produktfakta
●	 Är i stort sett oberoende av tak -

genomföringens storlek och 
mått, och följaktligen lämplig vid 
utbyte av äldre fläkt såväl som 
vid nyinstallation.

●	 Har låg ljudnivå.
●	 Kan varvtalsregleras.
●	 Är enkel att rengöra genom att   

fläkten är löstagbar.
●	 Medger enkelt montage på tak-

genomföringen genom sin  
anpassningsbara fästanordning.

VVS AMA-kod
QEA.1 Takfläkt

Produktkod exempel
Takfläkt JBFG-30-100-2

dB(A)  25 30 35

l/s / Pa motor 130 W 37/80 60/100 89/100
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Beskrivning, tekniska data

Beskrivning
Takfläkt JBFG är avsedd att monteras på yttertak med 
hjälp av takgenomföringar. Den är en direktdriven, en-
kelsugande radialfläkt med framåtböjda skovlar. Fläkten 
har avluftsutsläpp åt ett håll. Fläkten ger tillsammans 
med spiskåpa CPDG möjlighet att styras i tre olika varv-
tal. Min- och maxvarvtalen är fasta medan det mittersta 
varvtalet, normalvarvtalet, kan väljas i sex steg.

Fläktenheten kan lätt demonteras genom att lossa 
vingmuttern som håller den, vilket underlättar rengöring 
av fläktsnäcka och kanal.

Material- och ytbehandling
Fläkten är tillverkad i galvaniserad eller plastbelagd, 
svart alternativt röd, stålplåt.

Leveransutförande
Fläkten levereras med snabbkoppling, vilken används 
som arbetsbrytare. Inkommande matningsspänning 
ansluts till medföljande dosa med kopplingsplint. Dess-
utom ingår fästjärn samt plåtskruv för montage på  
genomföring.

Montage
Som fästanordning vid montage på genomföring, med-
följer med takfläkten plåtbeslag/vinklar vars flexibla 
placering enkelt anpassas till olika storlekar på takge-
nomföring.

Dock skall ovansidan på genomföringen vara plan. 
För montage på takgenomföring JBFZ-00 är JBFG förbe-
redd med samordnad placering av kabelgenomföring till 
kabelkanal.
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Tekniska data

–––––––  = Ljudtrycksnivå LpA, till omgivning (tak) på 10 m avstånd 
från fläkten vid halvsfärisk ljudutbredning, dB(A). 

....... = Ljudeffekt, Lwtot, till inloppskanal, dB. 

JBFG kan monteras på takgenomföringar vars 
yttre mått varierar mellan 250-400 mm.

250 - 400

250 - 400
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Mått och vikt

Vikt: 7kg

Ljudeffektnivå till omgivning i oktavband
Ljudeffektnivå i oktavband erhålls genom att addera 
korrektionen enligt tabell (med tecken) till ljudtrycksnivån 
LpA enligt diagram.

  Lw=LpA + Kok

Lw =  Ljudeffektnivå i oktavband till omgivning (tak).
LpA =  Ljudeffektnivå, dB (A), på 10 m avstånd från   
   fläkten vid halvsfärisk ljudutbredning för oktav- 
   banden 63 - 8000 Hz.
Kok =  Frekvensberoende korrektionsfaktor för beräk- 
   ning av ljudeffektnivån i oktavband.

400

150

 Korrektion, Kok, för ljudeffektsnivå till inloppskanal.
Ljudväg Oktavband, mittfrekvens dB

 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Inloppskanal -9 -2 -7 -15 -19 -21 -23 -29

 Korrektion, Kok, för ljudeffektnivå till omgivning
Ljudväg Oktavband, mittfrekvens dB

 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Inloppskanal +18 +23 +23 +21 +23 +20 +17 +15

Produktkod
Takfläkt JBFG-aa-bbb-2

Fläktvariant (a)
30 =  motoreffekt 130 W

Färg / Ytbehandling (b)
000 = Galvplåt– förzinkat stål
100 = Svart plastbelagd plåt
200 = Tegelröd plastbelagd plåt

Tillbehör
Spiskåpa CPDG, Combiranda, Magnium, Slimline till-
sammans med insats CPEG.

Varvtalsreglering av takfläkt JBFG
I kombination med spiskåpa CPDG tillsammans med insats 
CPEG.

Emballage
Fläkten levereras i kartong.

Motordata
Ytterrotormotor: 230 V, 50 Hz, 0,57 A, 130 W, 1700 rpm. 
Kondensator 3µF.

Ljudeffektnivå till inloppskanal i oktavband
Ljudeffektnivå i oktavband erhålls genom att addera 
korrektionen enligt tabellen nedan (med tecken) till ljud-
effektnivån Lwtot enligt diagrammet på s.2.

  Lw=Lwtot + Kok

Lw = Ljudeffektnivå, dB, i oktavband till inloppskanal.
Lwtot = Total ljudeffekt, dB, till inloppskanal för   
  oktavbanden 63 - 8000 Hz.
Kok = Frekvensberoende korrektionsfaktor för beräk- 
  ning av ljudeffektnivån i oktavband.

Ljuddata, mått och vikt, produktkod

Ljuddata

SFP (Specific Fan Power) 
Ett mått på motorns effektförbrukning vid olika  
spänningar och luftflöden

 Driftspänning, V Luftflöde, l/s SFP, W per l/s

 230 100 0,98
 150 70 0,84
 90 40 0,70
 230 85 1,26
 150 60 0,99
 90 35 0,77
 230 60 1,48
 150 45 1,17
 90 25 1,02
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