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Boliger ventileres først og fremst av to grunner:
 - for å oppnå god luftkvalitet. Dvs. at luften skal
  oppleves som frisk og behagelig, samt ikke bidra til
  helseplager
 - for å unngå fuktskader i bygningene i form av mugg
  og soppskader, samt eventuelt andre ugunstige   
  forhold (ref. NBI rapport 113 - 2002 Boligventilasjon)

Byggereglene stiller krav til luftkvalitet, innemiljø og 
energieffektivitet. Teknisk forskrift angir dessuten krav til 
luftmengder, mens veiledningen beskriver trekkfri tilførsel 
av riktig mengde ren luft, nøytrale trykkforhold mellom 
leiligheter i flerfamiliehus, regulering, vedlikehold, samt til 
energieffektivitet og energibruk.

Ifølge Teknisk forskrift (TEK10) skal ventilasjonen i boliger 
være 1,2 m3 pr. time pr. m2 gulvareal. Ved etasjehøyde 
på 2,4 m tilsvarer dette 0,5 luftvekslinger pr. time. Det vil 
si at luften skal byttes ut hver annen time. Soverom skal 
tilføres minimum 26 m3 friskluft pr. time pr. sengeplass, 
mens kjøkken, sanitærrom og våtrom skal ha avtrekk 
med tilfredsstillende effektivitet.

I leiligheter er som regel avtrekksluftmengden fra 
våtrommene, eller lufttilførsel iht. personbelastning, 
dimensjonerende. Ventilasjonsmengden blir derved 
vesentlig større enn 0,5 luftvekslinger pr. time. Høyt 
luftskifte, og forholdsvis lite ytterveggsareal, medfører at 
oppvarming av ventilasjonsluft er den enkeltfaktoren som 
har størst betydning for energibruken i leiligheter.

Iflg. veiledningen til Byggteknisk forskrift må bolig 
vanligvis ha balansert ventilasjon for å tilfredsstille 
kravene til luftkvalitet og energieffektivitet.

EU-direktiv om bygningers energibruk
Et EU-direktiv om energibruk i bygninger stiller krav til 
energieffektivitet for både nye og rehabiliterte bygg. 
I tillegg er det innført ordninger for sertifisering av 
bygningers energieffektivitet. Nye energikrav i Teknisk 
forskrift (TEK10) er utarbeidet for å ivareta dette.

Valg av Villavent balansert ventilasjon med høy effektiv 
varmegjenvinning er sannsynligvis det enkelttiltaket som 
har størst betydning for redusert energibruk i nye boliger. 
Samtidig oppnås ”friske hus” - med god luftkvalitet.

Forskrift

Energibehov enebolig 160 m2, 2 etasjer.
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For å oppfylle kravene kan man enten tilfredsstille 
spesifikke energitiltak eller en angitt energiramme. Både 
energitiltaks- og rammekravsmodellen gir fleksibilitet 
med hensyn til hvilket energitiltak som gjennomføres. 
Dersom et enkelttiltak ikke tilfredsstilles, kan dette 
kompenseres med omfordeling og bedre verdi for et 
annet. Eksempelvis kan høyere varmegjenvinning i 
ventilasjonsanlegg byttes i enklere bygningskonstruksjon, 
større vindusareal etc. For å sikre akseptabel 
minstestandard i nybygg, er det innført minstekrav ved 
omfordeling.

For å oppnå boliger med lavt energibehov og godt 
inneklima, stiller energitiltaksmodellen flg. krav til 
ventilasjon og luft tetthet i Teknisk forskrift (TEK10):

•	 Varmegjenvinning
 Årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for 

varmeveksler i ventilasjonsaggregat:
	 	Boligbygg:		 	 	 ≤	70	%
	 Øvrige	bygninger	og	arealer:	 ≤	80	%

•	 Spesifikk vifteeffekt i ventilasjonsanlegg 
 (SFP-faktor)*
	 Bolig:	 ≤	2,5	kW/(m3s) (hele døgnet)
	 Næringsbygg:	 ≤	2,0	/	1,0	kW/(m3s)	(dag/natt)

•	 Lekkasjetall
 (luftvekslinger pr. time ved 50 Pa trykkforskjell)
	 Småhus:**	 ≤	2,5
	 Øvrige	bygninger:	 ≤	1,5
 Minstekrav: 3,0 	(v/omfordeling)

I rammekravsmodellen stiller Teknisk forskrift (TEK10)
krav om at totalt netto energibehov i boliger ikke skal 
overstige følgende:
(kWh/m2 oppvarmet BRA pr. år):
	 •	 Småhus**:	 120	+	1600/oppvarmet	BRA	
	 •	 Boligblokk:	 115

Passivhus, lavenergihus og Husbankfinansierte boliger
I såkalte passivhus og lavenergihus stilles strengere krav 
til energibehov. Husbankens krav kan tilfredsstilles på 
flere	måter.	NS	3700	angir	flg.	minstekrav:

Årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for 
varmeveksler i ventilasjonsaggregat:
	 •	 Passivhus:	 ≥	80	%
	 •	 Lavenergihus	klasse	1:	***	 ≥	70	%
	 •	 Skjerpet	tiltaksmod.	HB:	 ≥	80	%

Spesifikk vifteeffekt i ventilasjonsanlegg (SFP-faktor):
	 •	 Passivhus:	 ≤	1,5	kW/(m3/s)
	 •	 Lavenergihus	klasse	1:	***	 ≤	2,0	kW/(m3/s)
	 •	 Skjerpet	tiltaksmod.	HB:	****	 ≤	1,5	kW/(m3/s)

Lekkasjetall
(luftvekslinger pr. time ved 50 Pa trykkforskjell):
	 •	 Passivhus:	 ≤	0,60
	 •	 Lavenergihus	klasse	1:	***	 ≤	1,0
	 •	 Skjerpet	tiltaksmod.	HB:	****	 ≤	1,0

*	SFP-faktor	angir	energibehov	til	”transport”	av	luft	
i ventilasjonsanlegget. Utforming av kanalanlegg og 
ventilasjonsaggregat	har	stor	betydning	for	SFP-faktoren.

** Som småhus regnes eneboliger, 2-4 mannsboliger og 
rekkehus.

*** Boligbygninger som oppfyller kriteriene for 
lavenergihus	klasse	1	iht.	NS	3700	vil	også	oppfylle	
Husbankens (HB) energikriterier for å oppnå grunnlån.

**** Gjelder for alle typer boliger.

Energikrav i
forskrift (TEK10)
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EC-teknologi
Villavent-aggregatene er spesielt utviklet for å 
imøtekomme nye byggeregler og skjerpede krav til 
energieffektiv ventilasjon i boliger.

Aggregatene kan også benyttes for ventilasjon av lokaler 
i mindre yrkesbygg. Bruk av flere mindre aggregater i 
yrkesbygg er gjerne fordelaktig med hensyn til ønske 
om individuell regulering, samt redusert behov for 
bygningsmessige tilpassinger. Brann- og lydtekniske 
utfordringer kan også unngås.

God luftkvalitet
- energieffektiv ventilasjon
Boligventilasjon skal først og fremst bidra til å oppnå 
god luftkvalitet. Det vil si at luften oppleves som 
frisk og behagelig, og ikke bidrar til helseplager. 
Ventilasjonsanlegget skal dessuten sørge for å fjerne 
fukt, slik at skader i bygning i form av mugg, sopp og 
eventuelt andre ugunstige forhold unngås.

Teknisk forskrift (TEK) stiller krav om at ventilasjonen 
skal skje på en energieffektiv måte (se side 3). For å 
oppnå dette er det mange forhold som har betydning. 
Både ventilasjonsaggregatets konstruksjon, valg av 
komponenter og kanalanleggets utforming er avgjørende 
for å oppnå gode løsninger. 

Ventilasjonsaggregatet
Ventilasjonsaggregatet må konstrueres 
med lavt internt trykkfall. I Villavent-
aggregatene oppnås dette ved å velge 
veldimensjonerte komponenter og lave 
lufthastigheter. Store posefilter bidrar 
både til lavt trykkfall, samtidig som 
filtrene får god effekt og lang levetid.

Varmeveksleren
Det finnes flere typer varmevekslere, med ulike varme-
gjenvinningsegenskaper. Såkalte platevarmevekslere 
er utsatt for påfrysing av is ved lave utetemperaturer. 
For å fjerne isen må det tilføres energi, noe som 

medfører redusert virkningsgrad. 
Roterende varmevekslere 
krever ingen avriming, slik at 
varmegjenvinningseffektiviteten 
opprettholdes under alle 
driftsforhold. Bruk av roterende 
varmeveksler medfører dessuten 
at behov for kondensavløp unngås.

Les	mer	om	dette	på	våre	nettsider.	

Viftemotorene
Tradisjonelt har det vært benyttet vifter med såkalte 
AC-motorer i ventilasjonsaggregat. I de nye modellene 
benyttes energieffektive vifter med moderne 
EC-teknologi. Disse reduserer energiforbruket til transport 
av	ventilasjons	luft	med	opp	til	50%	i	forhold	til	ved	bruk	
av AC-motorer.

Kanalanlegget
Ved planlegging er det 
viktig å utforme kanalnettet 
slik at dette også får lavt 
trykkfall. Det vil si med lave 
lufthastigheter og kortest 
mulig føringsveier med 
færrest mulig bend, T-rør og dimensjonsoverganger. 
Ventilasjonsaggregatet bør plasseres slik at kanalene blir 
så korte som mulig, med liten avstand til uteluftinntak og 
takhatt eller rist for avkastluft.

Nye
Villavent-aggregat

EC-teknologi



5 

Moderne automatikk, med enkel innregulering og 
betjening bidrar også til energieffektiv ventilasjon. 
Symbol og tekst i display angir valgt innstilling, om 
ettervarmebatteriet er innkoblet, sommerdrift, behov for 
filterbytte og alarm ved evt. feil.

Uavhengig innregulering av tilluft- og avtrekksluftmengde 
for hvert trinn (minimum, normal og maks.) foretas fra 
betjeningspanelet, uten bruk av spjeld e.l.

Moderne teknologi sørger for at ventilasjonsanlegget 
automatisk opprettholder sin effektivitet under ulike 
driftsforhold.

Automatisk veksling mellom normaldrift og ”sommerdrift” 
uten varmegjenvinning bidrar både til god komfort og 
energieffektiv drift av ventilasjonsanlegget.

Samlet bidrar disse løsningene til at ventilasjonsanlegg 
kan	konstrueres	med	lav	SFP-faktor	(spesifikk	
vifteeffekt).
Ur-funksjon for automatisk veksling mellom dag- og 
nattdrift (ved eventuell installasjon i yrkesbygg) er 
innebygget. Aggregatene har dessuten utgang for 

regulering av eventuelt eksternt varmtvannsbatteri, samt 
innganger for behovsstyrt ventilasjon fra eksterne givere 
(for eksempel fra føler for CO2, bevegelse eller fukt, samt 
fra lysbryter eller timer).

Et eget passordbeskyttet nivå for installasjons- og 
servicepersonell er tilgjengelig på CD-panelet. 
Menysystemet er oppbygd med selvforklarende tekster. 
Betjeningspanelet kobles til aggregatet vha. kabel med 
hurtigkoblinger	(modular-/teleplugger),	alternativt	via	
4-polig rekkeklemme.

Erstatningsluft til komfyravtrekk og ildsted
Moderne boliger er tette og har svært små luftlekkasjer. 
Tilførsel av erstatningsluft til komfyravtrekk kan derfor 
være	en	utfordring.	Lukkevindu	i	luftestilling	kan	
benyttes, men vil samtidig kunne medføre redusert 
komfort.

En trykkvakt med såkalt 
pitotrør kan monteres i 
forbindelse med avkastkanal 
fra komfyravtrekk 
(kjøkkenventilator). 
Denne kobles til 
ventilasjonsaggregatet, 
og gir signal om at tilluftviften reguleres til maksimal 
kapasitet når komfyravtrekket er i bruk. Samtidig 
reguleres avtrekksviften til minimum kapasitet. Derved 
oppnås automatisk tilførsel av erstatningsluft ved bruk av 
komfyravtrekk.

En tidsregulert bryter kan benyttes for å oppnå forsert 
tilluft til ildsted i forbindelse med opptenning.

Automatikk og betjening
CD 2
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EC-teknologiEC-teknologi

SAVE VTR 150/K
- Komplett med integrert kjøkkenhette

•	 Moderne design - integrert høykvalitets kjøkkenhette
•	 Høyeffektiv roterende varmeveksler - best årsvirkningsgrad
•	 Moderne vifteteknikk og EC-teknologi - lavt lydnivå
•	 Separat innstilling av tilluft- og avtrekksluftmengde
•	 Start up wizard - for enkel og sikker oppstart
•	 Automatisk veksling mellom normaldrift og “sommerdrift” uten 

varmegjenvinning
•	 Behovsstyrt regulering
•	 Modbus kommunikasjon via RS-485
•	 Automatisk logging av drift

Villavent	SAVE	VTR	150/K	er	bereg-
net på montering over komfyr, og 
passer for boliger med ventilert areal 
opp til ca. 100 m2. Modellen leveres 
i hvitlakkert og rustfri utførelse. Den 
har et moderne og nøytralt design 
som passer inn i ulike kjøkkenmiljø.
VTR	150/K	har	integrert	høykvalitets	
kjøkkenhette, som er utstyrt med 
downlight og motorstyrt spjeld. 
Betjening skjer fra separat(e) panel, 
type CD 2. Ventilasjonsaggregatet 
leveres komplett med frontdeksel, 
betjeningspanel og kabel med 
telekontakter for sammenkobling av 
aggregat og panel.

Ny vifteteknologi gir enda lavere 
spesifikk	vifteeffekt	(SFP-faktor)	
og lydnivå. Den roterende varme-
veksleren er videreutviklet, og sørger 
for høy varmegjenvinningseffektivitet 
under alle driftsforhold. Moderne 
automatikk overvåker driften, og gir 
oversiktlig og enkel informasjon.

Villavent	SAVE	VTR	150/K	leveres	
i dobbeltmantlet, isolert utførelse, 

med komplett automatikk, 
høyeffektiv roterende varmeveksler, 
termostatstyrt ettervarmebatteri 
og	filtre.	Komfyravtrekket	føres	i	
bypass, slik at komfyravtrekket går 
utenom varmeveksleren og direkte 
til avtrekksviften. Modellen er derfor 
spesielt godt egnet for installasjon 
i leilighetsbygg, hvor avkastluft fra 
komfyravtrekk kan være utfordrende.

Den integrerte kjøkkenhetten har 
betjeningspanel for valg mellom 
normalventilasjon og komfyravtrekk, 
samt belysning. Ved matlaging 
åpnes det motorstyrte spjeldet ved 
å trykke på bryteren en gang. Ved 
å trykke en gang til oppnås forsert 
komfyravtrekk, mens et tredje trykk 
medfører at aggregatet går tilbake til 
normalventilasjon med lukket spjeld.

Oppstart og innregulering skjer fra 
betjeningspanel, type CD 2. En egen 
oppstartsmeny (“start up wizard”) 
gjør igangkjøringen enklere og bidrar 
til at feil drift unngås. Innregulering 
av luftmengder ved normal-, 

minimums- og forsert ventilasjon 
foretas fra betjeningspanelet. Brukere 
kan enkelt velge ventilasjons-
kapasitet og tillufttemperatur vha. 
betjenings panelet, mens tekst og 
symbol i display angir valgt innstilling. 
Alarmsignal vil indikere mulige feil. 
Betjeningspanelet har i tillegg et 
pass ordbeskyttet servicenivå hvor 
bl.a.	driftslogg	finnes	tilgjengelig.

Aggregatet er utstyrt med uttak for 
regulering av eksternt vannbatteri 
eller kjølebatteri, samt innganger for 
behovsstyrt ventilasjon fra eksterne 
sensorer. Eksempelvis CO2, bevegelse 
eller fukt, samt fra lysbryter eller 
timer. 

Villavent	SAVE	VTR	150/K	leveres	
i høyre- og venstrevariant, og har 
svært	lavt	lydnivå.	Likevel	gir	kanal-
føringer og tilkoblinger utfordringer 
mht.	lyd	og	plassbehov.	Primært	
anbefales derfor plassering av 
ventilasjonsaggregat i underordnet 
rom som grovkjøkken, bod eller 
vaskerom.

Nyhet!
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SAVE VTR 150 høyremodell

SFP 2,5

SFP 2,0

SFP 1,5

SFP 1,2

SAVE VTR 150

*) inkl. frontdeksel

**) inkl. brakett

Tilluft

Avkast

Friskluft/uteluft

Avtrekk

SFP	=	Specific	Fan	Power
	 (kW/m3/s)
Angitt	SFP-faktor	gjelder	for	
komplette aggregat

η

Temperaturvirkningsgrad
Ved	luftforhold	1:1	(tilluft/avtrekk).

SAVE VTR 150

---------- Kapasitet v/åpen bypass

AvtrekkTilluft

SFP 2,5

SFP 2,0

SFP 1,5

SFP 1,2

SAVE VTR 150

VR 150/K

Spenning V 230/240

Frekvens Hz 50
Motorer W 2x86
Ettervarmebatteri W 1000

Fase ~ 1
Sikring A 10
Kapslingsklasse IP 24
Nettovekt kg 54
Filter, tilluft *G3
Filter, avtrekk G3

*Alternativt	F7

 El. tilkobling

	 •	 Nettilkobling	via	ca.	1	m	ledning	og	støpsel	
for jordet stikkontakt

	 •	 Spesialkontakt	er	for	tilkobling	av	
betjeningspanel

	 •	 2-leder	for	potensialfritt	signal	fra	evt.	
trykkvakt
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EC-teknologi

SAVE VTR 200/B
- Ny standard for ventilasjon av boliger

•	 Høyeffektiv roterende varmeveksler - best årsvirkningsgrad 
•	 Moderne vifteteknikk og EC-teknologi
•	 Separat innstilling av tilluft- og avtrekksluftmengde
•	 Start up wizard - for enkel og sikker oppstart
•	 Automatisk veksling mellom normaldrift og ”sommerdrift” uten 

varmegjenvinning
•	 Behovsstyrt regulering
•	 Modbus kommunikasjon via RS-485
•	 Automatisk logging av drift

Villavent	SAVE	VTR	200/B	passer	
for boliger med ventilert areal opp 
til ca. 140 m2. Modellen leveres i 
hvitlakkert utførelse, og er beregnet 
på montering på vegg i bod, 
vaskerom eller lignende. Den har 
integrert betjeningspanel, men kan 
alternativt betjenes fra ett eller flere 
separate panel betjeningspanel, type 
CD 2. Aggregatet er utstyrt med 
kanal for tilkobling av kjøkkenhette.

Ny vifteteknologi gir enda 
lavere spesifikk vifteeffekt 
(SFP-faktor)	og	lydnivå.	Den	
roterende varmeveksleren er 
videreutviklet, og sørger for høy 
varmegjenvinningseffektivitet 
under alle driftsforhold. Moderne 
automatikk overvåker driften, og gir 
oversiktlig og enkel informasjon.

Villavent	SAVE	VTR	200/B	leveres	
i dobbeltmantlet, isolert utførelse, 
med komplett automatikk, 
høyeffektiv roterende varmeveksler, 
termostatstyrt ettervarmebatteri 

og filtre. Komfyravtrekket føres i 
bypass, slik at komfyravtrekket går 
utenom varmeveksleren og direkte 
til avtrekksviften. Modellen er derfor 
spesielt godt egnet for installasjon 
i leilighetsbygg, hvor avkastluft fra 
komfyravtrekk kan være utfordrende.

Oppstart og innregulering skjer 
fra betjeningspanelet. En egen 
oppstartsmeny (”start up wizard”) 
gjør igangkjøringen enklere og 
bidrar til at feil drift unngås. 
Innregulering av luftmengder 
ved normal-, minimums- og 
forsert ventilasjon foretas fra 
betjeningspanelet. Brukere kan 
enkelt velge ventilasjonskapasitet 
og tillufttemperatur vha. 
betjeningspanelet, mens tekst 
og symbol i display angir valgt 
innstilling. Alarmsignal vil indikere 
mulige feil. Betjeningspanelet 
har i tillegg et passordbeskyttet 
servicenivå hvor bl.a. driftslogg 
finnes tilgjengelig. Ur-funksjon for 
automatisk veksling mellom dag- 

og nattdrift (ved evt. installasjon i 
yrkesbygg) er innebygget.

Evt. eksternt betjeningspanel kan 
kobles til aggregatet via utvendig 
kontakt på toppen av aggregatet, 
samt skjøtekabel med telekontakter. 
Aggregatet er utstyrt med uttak for 
regulering av eksternt vannbatteri 
eller kjølebatteri, samt innganger for 
behovsstyrt ventilasjon fra eksterne 
sensorer. Eksempelvis CO2, bevegelse 
eller fukt, samt fra lysbryter eller 
timer.

Villavent	SAVE	VTR	200/B	leveres	
i høyre- og venstrevariant, og har 
svært lavt lydnivå.

Nyhet!

CD 2 Betjeningspanel
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SAVE VTR 200 høyremodell

SFP 2,5

SFP 2,0

SFP 1,5

SFP 1,2

Tilluft

Avkast

Friskluft/uteluft

Avtrekk

*

Kanaltilkobling: Ø125 
* Avtrekk fra kjøkkenhette

SFP	=	Specific	Fan	Power
	 (kW/m3/s)
Angitt	SFP-faktor	gjelder	for	
komplette aggregat

η

Temperaturvirkningsgrad
Ved	luftforhold	1:1	(tilluft/avtrekk).

SAVE VTR 200

---------- Kapasitet v/åpen bypass

AvtrekkTilluft

SFP 2,5

SFP 2,0

SFP 1,5

SFP 1,2

VR 200/B

Spenning V 230/240

Frekvens Hz 50
Motorer W 2x84
Ettervarmebatteri W 1000

Fase ~ 1
Sikring A 10
Kapslingsklasse IP 24
Nettovekt kg 46
Filter, tilluft F7
Filter, avtrekk G3

 El. tilkobling

	 •	 Nettilkobling	via	ca.	1	m	ledning	og	støpsel	
for jordet stikkontakt

	 •	 2-leder	for	potensialfritt	signal	fra	evt.	
trykkvakt

	 •	 4-leder	(12V)	for	signal	fra	separat	
betjeningspanel. Tilkobling via utvendig 
apparatkontakt, alternativt til rekkeklemme 
i koblingsboks. Forgreningskontakt(er) 
benyttes ved evt. regulering fra flere 
separate betjeningspanel



10 

VR 400 DCV/B
VR 700 DCV

VR	400	DCV/B	og	VR	700	DCV	passer	
for boliger med ventilert areal opp til 
henholdsvis ca. 240 m2 og 350 m2. 
Aggregatene er primært beregnet på 
veggmontering, men kan alternativt 
legges på gulv.

VR	400	DCV/B	og	VR	700	DCV	
leveres i hvit, pulverlakkert, 
dobbeltmantlet og isolert 
utførelse. De er komplett utstyrt 
med høyeffektiv roterende 
varmeveksler, energieffektive 
vifter med EC-teknologi, integrert 
betjeningspanel, automatikk, 
termostatstyrt ettervarmebatteri og 
filtre. Enkel el-tilkobling via ledning 
med støpsel for jordet stikkontakt.

Aggregatet skifter automatisk 
mellom normaldrift med 
varmegjenvinning og sommerdrift 
uten varmegjenvinning, samt til 
gjenvinning av eventuell kjøling 
(undertemperatur i avtrekksluften).

Luftmengde	og	tillufttemperatur	
velges fra integrert eller separat(e) 
betjeningspanel type CD 2.

VR	400	DCV/B	og	VR	700	DCV	har	
utgang for regulering av eksternt 
varmtvannsbatteri. Ventilasjons-
aggregatene har dessuten innganger, 
og er forberedt for behovsstyrt 
ventilasjon fra eksterne givere. For 
eksempel fra føler for CO2, bevegelse 
eller fukt, samt fra lysbryter eller 
timer.

VR	400	DCV/B	har	egen	bypass-
kanal for tilkobling av kanal fra 
kjøkkenhette. Modellen er derfor like 
godt egnet for ventilasjon av småhus, 
som av leiligheter i boligkomplekser 
hvor kanalføringer, lukt og 
forurensing fra komfyravtrekket 
(kjøkkenhetten) ofte medfører 
utfordringer.

•	 Høyeffektiv roterende varmeveksler uten behov for avriming   
– best årsvirkningsgrad

•	 Energieffektive viftemotorer med moderne EC-teknologi
•	 Betjening fra integrert og/eller separat(e) brukervennlig(e) panel med 

LCD-display
•	 Separat innstilling av tilluft- og avtrekksluftmengde
•	 Konstant luftmengde og konstant balanse mellom avtrekksluft og tilluft
•	 Automatisk veksling mellom normaldrift og ”sommerdrift” uten varme-

gjenvinning
•	 Fleksibel installasjon uten behov for kondensavløp

VR 400 DCV/B 700 DCV

Spenning V 230/240 230/240

Frekvens Hz 50 50
Motorer W 2x114 2x240
Ettervarmebatteri W 1670 1670
Fase ~ 1 1
Sikring A 10 13
Kapslingsklasse IP 24 24
Nettovekt kg 57 72
Filter, tilluft F7 F7
Filter, avtrekk G3 G3

 El. tilkobling

	 •	 Nettilkobling	via	ca.	1	m	ledning	og	støpsel	
for jordet stikkontakt

	 •	 2-leder	for	potensialfritt	signal	fra	evt.	
kjøkkenhette*

	 •	 2-leder	for	potensialfritt	signal	fra	evt.	
trykkvakt

	 •	 4-leder	(12V)	for	signal	fra	separat	
betjeningspanel. Tilkobling via utvendig 
apparatkontakt, alternativt til rekkeklemme 
i koblingsboks. Forgreningskontakt(er) 
benyttes ved evt. regulering fra flere 
separate betjeningspanel

	*	Gjelder	VR	400	DCV/B

EC-teknologi

CD 2 Betjeningspanel
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SAVE VSR 300
SAVE VSR 500
- Ny standard for ventilasjon av boliger

EC-teknologi

SAVE VSR 300 500

Spenning V 230/240 230/240

Frekvens Hz 50 50
Motorer W 2x83 2x169
Ettervarmebatteri W 1670 1670
Fase ~ 1 1
Sikring A 10 13
Kapslingsklasse IP 24 24
Nettovekt kg 61 72
Filter, tilluft F7 F7
Filter, avtrekk G3 G3

 El. tilkobling

	 •	 Nettilkobling	via	ca.	1	m	ledning	og	støpsel	
for jordet stikkontakt

	 •	 4-leder	(12V)	for	signal	fra	separat	
betjeningspanel. Tilkobling via utvendig 
apparatkontakt, alternativt til rekkeklemme 
i koblingsboks. Forgreningskontakt(er) 
benyttes ved evt. regulering fra flere 
betjeningspanel

	 •	 2-leder	for	potensialfritt	signal	fra	evt.	
trykkvakt

•	 Høyeffektiv roterende varmeveksler - best årsvirkningsgrad
•	 Moderne vifteteknikk og EC-teknologi
•	 Separat innstilling av tilluft- og avtrekksluftmengde
•	 Start up wizard - for enkel og sikker oppstart
•	 Automatisk veksling mellom normaldrift og “sommerdrift” uten varme-

gjenvinning
•	 Behovsstyrt regulering
•	 Modbus kommunikasjon via RS 485
•	 Automatisk logging av drift
•	 Heldekkende inspeksjonsluke på begge sider

Villavent SAVE VSR 300 og VSR 500
passer for boliger med ventilert 
areal opp til henholdsvis ca. 240 m2 
og 360 m2. Aggregatene leveres i 
dobbeltmantlet og isolert utførelse.
De er komplett utstyrt med høy-
effektiv roterende varmeveksler, 
energieffektive vifter med 
EC-teknologi, automatikk, termo-
statstyrt ettervarmebatteri og filtre. 
Enkel el. tilkobling via ledning med 
støpsel for jordet stikkontakt.

Ny vifteteknologi gir enda lavere
spesifikk	vifteeffekt	(SFP-faktor)
og lydnivå. Den roterende varme-
veksleren er videreutviklet, og sørger 
for høy varmegjenvinningseffektivitet 
under alle driftsforhold. Moderne 
automatikk overvåker driften, og gir 
oversiktlig og enkel informasjon.
Luftmengde	og	tillufttemperatur	
velges fra ett eller flere betjenings-
panel type CD 2.

Oppstart og innregulering skjer fra
betjeningspanelet. En egen 
oppstartsmeny (”start up wizard”) 

gjør igangkjøringen enklere, og bidrar 
til at feil bruk unngås. Innregulering 
av luftmengder ved normal-,
minimums- og forsert ventilasjon 
foretas fra betjeningspanelet. 
Brukere kan enkelt velge 
ventilasjonskapasitet og tilluft-
temperatur vha. betjeningspanelet, 
mens tekst og symbol i display
angir valgt innstilling. Alarmsignal 
vil indikere mulige feil. Betjenings-
panelet har i tillegg et passord–
beskyttet servicenivå hvor bl.a. 
driftslogg finnes tilgjengelig. 
Ur-funksjon, for automatisk veksling 
mellom dag- og nattdrift (ved evt. 
installasjon i yrkesbygg), er inne-
bygget.

Villavent SAVE VSR 300 og VSR 500
har utgang for regulering av eksternt
varmtvannsbatteri. Aggregatene er 
dessuten forberedt for behovsstyrt 
ventilasjon fra eksterne givere; 
eksempelvis fra trykkvakt, føler for 
CO2, bevegelse eller fukt, samt fra 
lysbryter eller timer.

CD 2 Betjeningspanel

Nyhet!
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Temperaturvirkningsgrad
Ved	luftforhold	1:1	(tilluft/avtrekk).

SFP	=	Specific	Fan	Power
	 (kW/m3/s)
Angitt	SFP-faktor	gjelder	for	
komplette aggregat

Tilluft

Avkast

Friskluft/uteluft

Avtrekk

Kanaltilkobling SAVE VSR 300: Ø160
Kanaltilkobling SAVE VSR 500: Ø200

F1 F2 G1 G2 H1 H2 J1 J2 K1 K2 L1 L2

SAVE VSR 300 582 602 461 505 231 188 307 112 160 178 281 136

SAVE VSR 500 632 652 551 595 276 178 345 123 207 208 276 179



14 

Problem
De fleste eksisterende leilighetskomplekser har en eller 
annen form for mekanisk avtrekksventilasjon. Som oftest 
er dette løst med felles avtrekksvifte for alle leilighetene, 
men i nyere boliger også med separat avtrekksvifte for 
hver leilighet. Felles for disse anleggene er at ubehandlet 
”friskluft” trekkes inn gjennom ytterveggsventiler. I tett-
bygde områder er imidlertid uteluften ikke alltid ”frisk”, 
men forurenset av støv, eksos og støy fra omgivelsene. 
Når det er kaldt ute, føles frisklufttilførselen dessuten 
som ubehagelig trekk, og mange stenger ventilene. 
Derved blir det for lite ventilasjon og feil trykkforhold, 
slik at matlukt og forurensninger overføres mellom 
leilighetene.

Tette boliger med dårlig lufting er utsatt for kondens og 
muggdannelse. Dette kan føre til astma- og allergi plager, 
samtidig som fukt og råteskader øker vedlikeholds-
kostnadene.

Løsning
Villavent-aggregater med ”bypass-kanal” for tilkobling 
av kjøkkenhette er spesielt godt egnet for leilighets-
komplekser. Hver leilighet får sitt eget balanserte 
ventilasjonsanlegg, hvor luftmengde og tillufttemperatur 
kan velges uten at trykkforholdene mellom leilighetene 
endres. Friskluften filtreres og forvarmes før den tilføres 
oppholdsrommene, mens effektiv varmeveksler i 
aggregatet sørger for god energiøkonomi.

Bypassløsningen gjør at komfyravtrekket ledes direkte 
til avtrekksviften, uten at lukt og forurensing føres inn 
i aggregatet. Felles avkastkanal fra komfyr og våtrom 
gjør at kanalanlegget og bygningsmessige forhold blir 
enklere. Samtidig unngås undertrykksproblemer når 
komfyravtrekket er i bruk. 

Bruk av Villavent-løsninger for leiligheter tilfredsstiller 
forskriftens intensjoner og funksjonskrav mht. innemiljø, 
trekkfri frisklufttilførsel, riktig trykkforhold, regulering, 
vedlikehold og energieffektivitet.

Ventilasjon av
leilighetskomplekser

Villavent-løsning
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Villavent Zoom er et patentert konsept, som gjør kanal-
arbeidet mye enklere. Standard Villavent kanaler og deler 
benyttes, men det unike er en teleskopisk kanal, som 
bl.a. gir følgende fordeler:

•	 Montasje	av	kanalanlegg	uten	bruk	av	sag,	vinkel-
sliper eller blikksaks

•	 Miljøvennlig	og	tilpasset	Rent	Bygg-konseptet;	dvs.	
ikke kapp, spon støv eller støy

•	 Enklere	og	bedre	resultat
•	 Gode	rense-	og	inspeksjonsmuligheter

ZOOM-kanalen produseres i 2 deler og er i godkjent 
tetthetsklasse.

ZOOM-kanalen leveres sammenskjøvet, slik at den 
tar minimal plass. Anlegget beregnes nøye, og 
nødvendig antall teleskopiske kanaler blir levert med i 
pakkeløsningen.

ZOOM-kanalen leveres i 2 lengder; 20 (-40) cm og 60
(-120) cm i dimensjonene Ø100, Ø125, Ø160 og 
Ø200 mm.

Pakkeløsningen
Villavent-anlegget skreddersys til hver enkel bolig, og 
alle nødvendige komponenter inngår. Kanalene leveres 
i 1,2 m lengde. Dette er mer håndterbart, enklere og 
rimeligere å transportere.

Tetteprodukter
I boliger stilles krav til lufttetthet (lite luftlekkasje). 
God tetting rundt kanalgjennomføringer i bygningens 
”klimaskall” (yttervegger etc.) er derfor viktig. Vind- 
og damptette gjennomføringer gir effektive og sikre 
løsninger.

Villavent Zoom kanalsystem
Pakkeløsningen
Tetteprodukter
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