
INDHOLD:

Standardemhætter



Standardemhætter

Indbygningsemhætter til central/decentral ventilation med ekstern ventilator - Cube, Stripe, Soft og Contrast.

Generelt

EXHAUSTO emhætternes konstruktion opfanger effektivt mados, selv ved lave luftmængder. Læs mere om emopfangsevne
nedenfor.

Emhætterne kan anvendes i forbindelse med såvel centralt som decentralt ventilationsanlæg og er alle lydsvage, effektive og
nemme at betjene.

Alle emhætter af typen ESL100 har som standard indbygget potential frit relæ, som kan anvendes til at sikre luftbalance i
lejligheden, når emhætten er på forceret drift. Relæet kan bruge til enten at forceret et decentralt anlæg eller åbne et spjæld i
tilluften. Se nærmere beskrivelse i Living guiden her.

Alle emhætter kan indstilles til 0 m3/h i grundventilation. ESL135WMR har desværre ikke tilstrækkelig bevægelse i den
mekaniske drejefunktion til både at kunne lukke helt og åbne helt. Se nærmere beskrivelse i vejledning for ESL135WM. 

Funktion:

EXHAUSTO emhætten har to driftsformer:

forceret ventilation
grundventilation

Under madlavning anvendes forceret ventilation. Emhætten indstilles til forceret ventilation på betjeningspanelet. 
Efter ca. 60 min. går udsugningen tilbage til grundventilation.
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SAFE, Sikkerhedsfunktion

Undgå ulykker

EXHAUSTOs standardemhætter ESL135 og ESL136 fås med en sikkerhedsfunktion SAFE, der kan mindske risiko for brand
etc. under madlavning. 

SAFE sørger for overvågning af temperaturen på komfuret - og afbryder strømmen til komfuret ved fare. 

ESL135 og ESL136 fås med indbygget SAFE.

ESL136SES/ESL136WES/ESL135WMS

Emhætter udstyret med EXHAUSTO komfurovervågnings- og sikkerhedssystem. Systemet består af en emhætte med
indbygget overvågningssystem samt trådløs kommunikation med et el-tilslutningsboks, der kan afbryde elforsyningen til
komfuret. El-tilslutningsboksen (PCU3x400V) skal bestilles særskilt.

Sådan virker SAFE:

Hvis temperaturen over komfuret overstiger det forventede niveau giver emhætten alarm. Såfremt beboeren er til stede, kan
alarmen afstilles og arbejdet gå videre, men hvis alarmen ikke afstilles, vil SAFE systemet sørge for at afbryde
strømforsyningen til komfuret og på denne måde reducere risikoen for en brand.  
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Spjæld

Standard emhætter

Emhætterne er udviklet med et unikt spjæld i stål. Spjældet tåler en temperatur op til 850°C og opfylder gældende brandkrav.

Spjældkonstruktionen tillader meget lydsvag forceret ventilation under madlavning. Udsugningsspjældet styres via enten
mekanisk eller elektrisk timer, som automatisk sørger for tilbagevenden til grundventilation.

Det ønskede niveau for grund- og forceret ventilation indstilles ved indregulering.
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Kapacitetsdiagrammer

Standard emhætter

Fabriksindstilling:

Ved levering er spjældet justeret til:

Grundventilation 20 l/s (72 m³/h) ved 120 Pa
Spjældindstilling B 3,7
Lydtrykniveau = 28 dB(A)

Forceret ventilation 40 l/s (144 m³/h) ved 100 Pa
Spjældindstilling A 3,8
Lydtrykniveau = 32 dB(A)

Fabriksindstillingerne er indtegnet i diagrammerne herunder som et eksempel.

Anbefaling:

Hvis EBV-systemet ønskes indreguleret som et 50 Pa System iht. DS428 kan følgende indstillinger anbefales:

Grundventilation 20 l/s (72 m³/h) ved 60 Pa
Spjældindstilling B 4,5
Lydtrykniveau = 24 dB(A)

Forceret ventilation 40 l/s (144 m³/h) ved 50 Pa
Spjældindstilling A 4,7
Lydtrykniveau = 26 dB(A)

 Indstillingerne er indtegnet i diagrammerne herunder som et eksempel.

NB: ESL135WM har desværre ikke tilstrækkelig bevægelse i dem mekaniske drejefunktion til både at kunne lukke helt og
åbne helt. Se nærmere beskrivelse i vejledning for ESL135WM.

Grundventilation 

Pt = Totaltryktab

LP(A) = Lydtrykniveau dB(A) er mål i et rum med en lydabsorption på 10 m2 Sabin.
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Forceret ventilation

Pt = Totaltryktab

LP(A) = Lydtrykniveau dB(A) er mål i et rum med en lydabsorption på 10 m2 Sabin.
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Emopfangsevne

Emopfangsevne er et mål for hvor effektiv emhætten er ved en given luftmængde. Værdien illustrerer hvor stor en del af
madlavningsfugten emhætten fjerner under madlavningsprocessen. Emopfangsevne måles i henhold til normen EN 13 141-3
og angives i procent ved en given luftmængde. 

Emhætte luftmængde
l/s

Luftmængde
m³/h

 Emopfang %

Soft ESL135WMR 46  165 75
Soft ESL136WER 46 165 75
Soft ESLWMR med volumenskærm HW-ELS130  39 140 75
Contrast ESL136SER 46 165 75
Stripe ESL145AER 46 165 75
Cube ESL125AER 46 165 75
Blend ESL145 39 140 75
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Egenlyddæmpning

Standard emhætter

Egenlyddæmpning er den dæmpningsværdi i dB, som emhætten giver ved forskellige indstillinger på spjældet overfor lyd fra
kanal.

Spjældindstilling:  A = Forceret ventilation
B = Grundventilation
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Cube, ESL125AER

Cube, ESL125AER til indbygning.

 

Beskrivelse

Cube, ESL125AER, til indbygning

Cube kan anvendes til både central og decentral boligventilation.

Cube leveres i alufarve og er beregnet til indbygning i overskab over komfuret. Emhætten monteres diskret under skabet,
men kan også anvendes til indbygning i specialbygget emfang.

Lydniveauet i Cube er særdeles lavt. Både for grundventilation og ved forceret ventilation, når der laves mad. Emhætten har
elektrisk betjent spjæld- og timerfunktion.

Emhætten leveres med potentialfrit relæ udført i separat kabel. Relæet kan belastes med 230V, 900W.

Relæet kan f.eks. benyttes til:

at åbne et spjæld i forbindelse med forcering (central boligventilation)
at opnå forcering af anlægget, når emhætten aktiveres (decentral boligventilation)
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Tekniske data

Cube, ESL125AER

Kapacitet* Grundventilation
Forceret ventilation

20 l/s (72 m3/h)
40 l/s (144 m3/h)

Lydtryksniveau* Grundventilation
Forceret ventilation

27 dB(A)
32 dB(A)

Osopfang   75 % ved 140 m³/h
Spjæld og timer Elektrisk drevet metalspjæld og timer

Ved forceret ventilation går udsugningen tilbage til grundventilation... efter 60 min.
Farver Alu
Belysning Lavenergi lysstofrør 11W
Potentialfrit relæ 1x230V, 900 W 

*Fabriksindstilling. Ved anden indstilling henvises til kapacitetsdiagram.
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Målskitse

Cube
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Montage

Cube

Af brandhensyn anbefales det, at Cube monteres mindst 50 cm over el-komfur og mindst 65 cm over et gaskomfur.
Emhætten tilsluttes 230V med jord (maks. 13A sikring).

Aftræk via Ø125 mm spirorør, brandsikker udførelse som E60.
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Tilbehør

Cube ESL125AER

Nedenstående oversigt viser et udvalg af tilbehørsdele til Cube modellen.

Regulator for 2-
hastighedsdrift

 

Hvis systemet er baseret på drift med selvstændig ventilator for hver emhætte, anvendes
EFC10-ESL100 for 2-hastighedsdrift.

De 2 hastigheder er trinløst indstillelige og tilpasses ved installering.

Maks. belastning: 1,0 A

Handicap betjening  

Et eksternt betjeningspanel HC-ESL100 kan monteres i en højde, som er betjeningsvenlig
for kørestolsbrugere. Betjeningspanelet virker parallelt med betjeningen i emhætten.

Metaltrådsfilter  

Udskiftningsfilter i aluminium kan bestilles løst.
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Stripe, ESL145AER

Stripe, ESL145AER, ind indbygning

 

Beskrivelse

Stripe ESL145AER, til indbygning

Stripe er en udtræksemhætte og beregnet til indbygning i overskab. Emhætten har aluminiumsfront, der kan udskiftes med
hvid dækplade. Stripe er nem at rengøre, da glaspladen og filter kan rengøres i opvaskemaskinen.

Stripe har elektrisk betjent spjæld- og timerfunktion og et særdeles lavt lydniveau. Stripe monteres med beslag i overskabet.

Stripe anvendes til EXHAUSTO centralt boligventilation. 

Emhætten leveres med potentialfrit relæ udført i separat kabel. Relæet kan belastes med 230V, 900W.

Relæet kan f.eks. benyttes til:

at åbne et spjæld i forbindelse med forcering (central boligventilation)
at opnå forcering af anlægget, når emhætten aktiveres (decentral boligventilation)

14.01.2019 | 13/46



Tekniske data

Stripe, ESL145AER

Kapacitet* Grundventilation
Forceret ventilation

20 l/s (72 m³/h)
40 l/s (144 m³/h)

Lydtryksniveau* Grundventilation
Forceret ventilation

27 dB(A)
32 dB(A)

Osopfang   75 % ved 165 m³/h
Spjæld og timer Elektrisk drevet metalspjæld og timer

Ved forceret ventilationen går udsugningen tilbage til grundventilation... Efter 60 min.
Farver Glas, Alu-front / hvid front (tilbehør)
Belysning Lavenergi lysstofrør 11W
Potentialfrit relæ 1x230V, 900 W 

*Fabriksindstilling. Ved anden indstilling henvises til kapacitetsdiagram.
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Målskitse

Stripe
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Montage

Stripe

Af brandhensyn anbefales det, at Stripe monteres mindst 50 cm over el-komfur og mindst 65 cm over et gaskomfur.
Emhætten tilsluttes 230V med jord (maks. 13A sikring).

Aftræk via Ø125 mm spirorør, brandsikker udførelse som E60.
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Tilbehør

Stripe ESL145AER

Nedenstående oversigt viser et udvalg af tilbehørsdele til Stripe modellerne.

Hvidt frontpanel  

Ønsker man ikke den grå alu-front, kan den udskiftes med et hvidt frontpanel, der kan
tilkøbes.

Regulator for 2-
hastighedsdrift

 

Hvis systemet er baseret på drift med selvstændig ventilator for hver emhætte, anvendes
EFC10-ESL100 for 2-hastighedsdrift.

De 2 hastigheder er trinløst indstillelige og tilpasses ved installering.

Maks. belastning: 1 A.

Handicap betjening  

Et eksternt betjeningspanel HC-ESL100 kan monteres i en højde, som er betjeningsvenlig
for kørestolsbrugere. Betjeningspanelet virker parallelt med betjeningen i emhætten.

Metaltrådsfilter  

Udskiftningsfilter i aluminium kan bestilles løst.
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Contrast, ESL136SER/SES

Contrast ESL136SER, indbygget, ophængt på væg

 

Beskrivelse

Contrast ESL136SER, indbygget (vægophængt)

Contrast leveres i praktisk rustfrit stål, der gør emhætten nem at rengøre. Emhætten er beregnet til montering under
overskab.

Contrast har elektrisk betjent spjæld- og timerfunktion, og har et særdeles lavt lydniveau.

Contrast anvendes til EXHAUSTO centralt boligventilation.

Emhætten leveres med potentialfrit relæ udført i separat kabel. Relæet kan belastes med 230V, 900W.

Relæet kan f.eks. benyttes til:

at åbne et spjæld i forbindelse med forcering (central boligventilation)
at opnå forcering af anlægget, når emhætten aktiveres (decentral boligventilation)

ESL136SES (SAFE)

Emhætte med EXHAUSTO komfurovervågnings- og sikkerhedssystem. Læs mere om SAFE sikkerhedssystem under
standardemhætter, SAFE, sikkerhedssystem.
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Tekniske data

Contrast, ESL136SER

Kapacitet* Grundventilation
Forceret ventilation

20 l/s (72 m³/h)
40 l/s (144 m³/h)

Lydtryksniveau* Grundventilation
Forceret ventilation

27 dB(A)
32 dB(A)

Osopfang   75 % ved 140 m³/h
Spjæld og timer Elektrisk drevet metalspjæld og timer

Ved forceret ventilationen går udsugningen tilbage til grundventilation... Efter 60 min.
Farver Rustfrit stål
Belysning Lavenergi lysstofrør 11W
Potentialfrit relæ 1x230V, 900 W 

*Fabriksindstilling. Ved anden indstilling henvises til kapacitetsdiagram.
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Målskitse

Contrast
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Montage

Contrast

Af brandhensyn anbefales det, at Contrast monteres mindst 50 cm over el-komfur og mindst 65 cm over et gaskomfur.
Emhætten tilsluttes 230V med jord (maks. 13A sikring).

Aftræk via Ø125 mm spirorør, brandsikker udførelse som E60.
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Tilbehør

Contrast ESL136SER

Nedenstående oversigt viser et udvalg af tilbehørsdele til Contrast modellen.

Kåbe  

HS-ESL130 for ombygning til volumenemhætte. Giver en forøgelse af emopfangsevnen.

Regulator for 2-
hastighedsdrift

 

Hvis systemet er baseret på drift med selvstændig ventilator for hver emhætte, anvendes
EFC10-ESL100 for 2-hastighedsdrift.

De 2 hastigheder er trinløst indstillelige og tilpasses ved installering.

Maks. belastning: 1,0 A

Handicap betjening  

Et eksternt betjeningspanel HC-ESL100 kan monteres i en højde, som er betjeningsvenlig
for kørestolsbrugere. Betjeningspanelet virker parallelt med betjeningen i emhætten.

Ophængsbeslag  

MB-ESL130 ophængsbeslag benyttes, hvis emhætten skal fastgøres til væggen istedet for
et overskab. 
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Metaltrådsfilter  

Udskiftningsfilter i aluminium kan bestilles løst.
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Soft, ESL136WER

Soft ESL136WER, væghængt

Beskrivelse

Soft ESL136WER, væghængt

Soft er beregnet til montering under overskab. Emhætten leveres med smuk hvid lakering, der matcher det moderne
køkkendesign.

Lydniveauet i Soft er særdeles lavt. Både for grundventilation og ved forceret ventilation, når der laves mad.

Soft ESL136WER har elektrisk betjent spjæld- og timerfunktion. Soft anvendes til EXHAUSTO centralt boligventilation.

Elektronisk spjæld- og timerfunktion:

Aktivering af forceret luftmængde samt tænd/sluk af lys gøres nemt på fingertouchpanelet
på emhættens front.

Emhætten leveres med potentialfrit relæ udført i separat kabel. Relæet kan belastes med 230V, 900W.

Relæet kan f.eks. benyttes til:

at åbne et spjæld i forbindelse med forcering (central boligventilation)
at opnå forcering af anlægget, når emhætten aktiveres (decentral boligventilation)
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ESL136WES (SAFE)

Emhætte med EXHAUSTO komfurovervågnings- og sikkerhedssystem. Læs mere om SAFE sikkerhedssystem under
standardemhætter, SAFE, sikkerhedssystem.

14.01.2019 | 26/46



Tekniske data

Soft, ESL136WER

Kapacitet* Grundventilation
Forceret ventilation

20 l/s (72 m³/h)
40 l/s (144 m³/h)

Lydtryksniveau* Grundventilation
Forceret ventilation

27 dB(A)
32 dB(A)

Osopfang   75 % ved 165 m³/h
Spjæld og timer Elektrisk drevet metalspjæld og timer

Ved forceret ventilationen går udsugningen tilbage til grundventilation... Efter  60 min.
Farver Hvid
Belysning Lavenergi lysstofrør 11W
Potentialfrit relæ 1x230V, 900 W 

*Fabriksindstilling. Ved anden indstilling henvises til kapacitetsdiagram.
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Målskitse

Soft
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Montage

Soft

Af brandhensyn anbefales det, at Soft monteres mindst 50 cm over el-komfur og mindst 65 cm over et gaskomfur. Emhætten
tilsluttes 230V med jord (maks. 13A sikring).

Aftræk via Ø125 mm spirorør, brandsikker udførelse som E60.
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Tilbehør

Soft ESL136WER

Nedenstående oversigt viser et udvalg af tilbehørsdele til Soft modellerne.

Kåbe  

HW-ESL130 for ombygning til volumenemhætte. Giver en forøgelse af emopfangsevnen.

Regulator for 2-
hastighedsdrift

 

Hvis systemet er baseret på drift med selvstændig ventilator for hver emhætte, anvendes
EFC10-ESL100 for 2-hastighedsdrift.

De 2 hastigheder er trinløst indstillelige og tilpasses ved installering.

Maks. belastning: 1,0 A

Handicap betjening  

Et eksternt betjeningspanel HC-ESL100 kan monteres i en højde, som er betjeningsvenlig
for kørestolsbrugere. Betjeningspanelet virker parallelt med betjeningen i emhætten.

Ophængsbeslag  

MB-ESL130 ophængsbeslag benyttes, hvis emhætten skal fastgøres til væggen istedet for
et overskab. 
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Metaltrådsfilter  

Udskiftningsfilter i aluminium kan bestilles løst.
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Soft, ESL135WMR, (mekanisk spjæld)

Soft 135WMR med mekanisk spjæld, fås i hvid.

Beskrivelse

Soft, 135WMR med mekanisk spjæld

Soft er beregnet til montering under overskab. Emhætten leveres med smuk hvid lakering, der matcher det moderne
køkkendesign.

Lydniveauet i Soft er særdeles lavt. Både for grundventilation og ved forceret ventilation, når der laves mad.

Soft anvendes til EXHAUSTO centralt boligventilation.

Mekanisk betjent spjæld- og timerfunktion:

Aktivering af forceret luftmængde samt tænd/slut af lys gøres nemt på drejeknap og
kontakt på emhættens front.

Bemærk: Det mekaniske spjæld har ikke tilstrækkelig bevægelighed til at kunne lukke og
åbne helt.

Emhætten leveres med potentialfrit relæ udført i separat kabel. Relæet kan belastes med 230V, 900W.

Relæet kan f.eks. benyttes til:

at åbne et spjæld i forbindelse med forcering (central boligventilation)
at opnå forcering af anlægget, når emhætten aktiveres (decentral boligventilation)

ESL135WMS (SAFE)

Emhætte med EXHAUSTO komfurovervågnings- og sikkerhedssystem. Læs mere om SAFE sikkerhedssystem under
standardemhætter, SAFE, sikkerhedssystem.
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Tekniske data

Soft, ESL135WMR

Kapacitet* Grundventilation
Forceret ventilation

20 l/s (72 m3/h)
40 l/s (144 m3/h)

Lydtryksniveau* Grundventilation
Forceret ventilation

27 dB(A)
32 dB(A)

Osopfang   75 % ved 165 m³/h
Spjæld og timer Mekanisk drevet metalspjæld og timer

Ved forceret ventilationen går udsugningen tilbage til grundventilation... Efter  60 min.
Farver Hvid
Belysning Lavenergi lysstofrør 11W
Potentialfrit relæ 1x230V, 900 W 

*Fabriksindstilling. Ved anden indstilling henvises til kapacitetsdiagram.
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Målskitse

Soft
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Montage

Soft

Af brandhensyn anbefales det, at Soft monteres mindst 50 cm over el-komfur og mindst 65 cm over et gaskomfur. Emhætten
tilsluttes 230V med jord (maks. 13A sikring).

Aftræk via Ø125 mm spirorør, brandsikker udførelse som E60.
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Tilbehør

Soft ESL135WMR

Nedenstående oversigt viser et udvalg af tilbehørsdele til Soft modellerne.

Kåbe  

HW-ESL130 for ombygning til volumenemhætte. Giver en forøgelse af emopfangsevnen.

Ophængsbeslag  

MB-ESL130 ophængsbeslag benyttes, hvis emhætten skal fastgøres til væggen istedet for
et overskab. 

Metaltrådsfilter  

Udskiftningsfilter i aluminium kan bestilles løst.
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ESL145WMD, kun til decentrale anlæg

ESL145WMD, indbygningsemhætte - kun til decentrale installationer

 

Beskrivelse

ESL145WMD - kun til decentrale installationer

ESL145WMD er en slimline udtræksemhætte i hvid. Emhætten er beregnet til indbygning i overskab.  

ESL145WMD har manuelt betjent spjæld- og timerfunktion, der betjenes under udtrækket - se billedet
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ESL145WMD må kun anvendes til EXHAUSTO decentrale boligventilationsanlæg, da emhættens spjæld er udført i plastik.

Emhætten leveres med potentialfrit relæ udført i separat kabel. Relæet kan belastes med 230V, 900W.

Relæet tilsluttes VEX-anlægget, sådan at VEX'en skifter til forceret drift, når emhættens spjæld er i position forcering.
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Tekniske data

ESL145WMD - til decentrale installationer

 

Kapacitet ved 50
Pa*

Grundventilation
Forceret ventilation

3,5 l/s (13 m³/h)
14 l/s (50 m³/h)

Lydtryksniveau* Grundventilation
Forceret ventilation

< 25 dB(A)
32 dB(A)

Spjæld og timer Manuelt drevet plastspjæld og timer
Ved forceret ventilationen går udsugningen tilbage til
grundventilation... Efter 60 min.

Farver Hvid front
Belysning Lavenergi lysstofrør

11W
Potentialfrit relæ 1x230V

900 W 

 

*Fabriksindstilling. Ved anden indstilling henvises til kapacitetsdiagram.
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Spjæld til ESL145WMD

Plastspjæld

Stripe ESL145WMD er forsynet med et plastspjæld.

Indstilling af grundventilation

Grundventilationen indstilles på spjældet - position 1-12. 

Indstilling af forceret ventilation

Den forcerede ventilation indstilles ved at skære en ring af blændpladen. Se herunder samt yderligere information i
vejledningen for produktet.

Det ønskede niveau for grund- og forceret ventilation indstilles ved indregulering, se kapacitetsddiagrammerne.
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Kapacitetsdata for Stripe ESL145WMD

Stripe ESL145WMD (decentral)

Fabriksindstilling:

Ved levering er spjældet justeret til:

Grundventilation 3,5 l/s (13 m³/h) ved 50 Pa
Lydtrykniveau < 25 dB(A)

Forceret ventilation 14 l/s (32 m³/h) ved 50 Pa
Lydtrykniveau = 32 dB(A)

Fabriksindstillingerne er indtegnet i diagrammerne herunder som et eksempel.
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Målskitse

ESL145WMD

Målskitse med indbygningsmål, afstandsmål og mål for kanaltilslutning.
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Montage

ESL145WMD

Af brandhensyn skal ESL145WMD monteres mindst 50 cm over el-komfur og mindst 65 cm over et gaskomfur. Emhætten
tilsluttes 230V med jord (maks. 13A sikring).

Aftræk via Ø125 mm spirorør.

Monteringsmulighed 1 - uden bund og front

Emhætten monteres ved hjælp av beslag som vist på tegningen herunder:

Skru beslag A og B fast i skabssiderne med skruerne C
Løft emhætten op, skub den ind under beslagene og gør den fast med skruerne D.

Monteringsmulighed 2 - uden bund med front

Emhætten monteres ved hjælp av beslag som vist på tegningen herunder. Bemærk at beslagene skal byttes om ift.
monteringsmulighed 1.

Skru beslag A og B fast i skabssiderne med skruerne C
Løft emhætten lodret op, og gør den fast med skruerne D.
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Tilbehør

ESL145WMD

Nedenstående oversigt viser et udvalg af tilbehørsdele til Stripe ESL145QMD.

Frontpanel  

Ønsker man ikke den hvide-front, kan den udskiftes med et sort eller et alu-farvet
frontpanel, der kan tilkøbes.

Metaltrådsfilter  

Udskiftningsfilter i aluminium kan bestilles løst.
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