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Anvendelse
HIT-4201 er en udtræksemhætte,
som anvendes til enfamilieboliger,
hvor der ønskes effektiv udsugning
fra køkken.
Emhætten er beregnet for indbygning
i overskab og dens lave design (slim-
line) passer ind i ethvert moderne
køkkeninteriør. HIT-4201-H er i hvid
udførelse og HIT-4201-A er alumini-
umsfarvet.
Når emhætten indbygges i overskab
skal skabsdybden være minimum
315 mm.

Produktbeskrivelse
HIT-4201 emhætte er med udtrække-
ligt emopfang samt indbygget ventila-
tor og er konstrueret i hvidlakeret-
eller aluminiumsfarvet stålplade.
Emfanget trækkes let ud, så 
emopfangningsevnen øges.
Betjeningspanelet aktiverer 3-trins
indstilling af ventilatormotor og
tænd/sluk af lys. Panelet sidder ved
filtret på underside af emhætten.
Når emfanget trækkes ud tændes
automatisk for belysningen og ventila-
toren starter på det trin, som den er
stillet til. Når emfanget skubbes ind
slukkes lyset og udsugningen stop-
per.
Emhætten er let at rengøre, og det
effektive polyesterfilter er let at udta-
ge for rengøring og tåler at komme i
opvaskemaskine.
Den indbyggede belysning med lav-
energi lysrør giver et effektivt og
behageligt lys.

Normer og lovkrav
HIT-4201 er DEMKO godkendt.
HIT-4201 emhætte er godkendt til
montering 400 mm over elkomfur og
650 mm over gaskomfur.
Tekniske specifikationer se side 6.

Anvendelse
HIT-2101 emhætte med fast emfang,
som anvendes til enfamilieboliger,
hvor der ønskes effektiv udsugning
fra køkken.
Emhætten er beregnet for placering
under overskab og dens design 
passer ind i ethvert moderne køkken-
interiør. HIT-2101-H er i hvid 
udførelse med indbygget filtervagt,
som indikerer, når filtret er tilsmudset
og skal renses.

Produktbeskrivelse
HIT-2101-H emhætte er med fast
emfang samt indbygget ventilator og
er konstrueret i hvidlakeret stålplade.
Betjeningspanelet aktiverer 3-trins
indstilling af ventilatormotor og
tænd/sluk af lys. Panelet sidder i
front af emhætten.
Emhætten er let at rengøre, og det
effektive polyesterfilter er let at udta-
ge for rengøring og tåler at komme i
opvaskemaskine.
Den indbyggede belysning med lav-
energi lysrør giver et effektivt og
behageligt lys.

Normer og lovkrav
HIT-2101 er DEMKO godkendt.
HIT-2101 er godkendt til montering
400 mm over elkomfur og 650 mm
over gaskomfur.
Tekniske specifikationer se side 6.

Anvendelse
HIT-2151 er en emhætte med fast
emfang, som anvendes til enfamilie-
boliger, hvor der ønskes effektiv
udsugning fra køkken.
Emhætte HIT-2151 er beregnet for
placering under overskab og det rust-
frie ståldesign passer ind i ethvert
hightech køkkeninteriør. 

Produktbeskrivelse
HIT-2151-R emhætte er med fast
emfang samt indbygget ventilator og
er konstrueret i rustfrit stål med sort
betjeningspanel.
Betjeningspanelet aktiverer 5-trins
indstilling af ventilatormotor og
tænd/sluk af lys. Panelet sidder i
front af emhætten.
Emhætten har indbygget filtervagt og
den røde indikation sidder til højre i
front.
Emhætten er let at rengøre, og det
effektive polyesterfilter er let at udta-
ge for rengøring og tåler at komme i
opvaskemaskine.
Den indbyggede belysning med lav-
energi lysrør giver et effektivt og
behageligt lys.

Normer og lovkrav
HIT-2151 er DEMKO godkendt.
HIT-2151 emhætte er godkendt 
til montering 400 mm over 
elkomfur og 650 mm 
over gaskomfur.
Tekniske specifikationer 
se side 6.

Type
HIT-4201-H
HIT-4201-A

Vare nr.
HIT-4201-0000
HIT-4201-5000

Type
HIT-2101-H

Vare nr.
HIT-2101-0010

Type
HIT-2151-R

Vare nr.
HIT-2151-9010
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Design

Emhætter til 
centrale udsugningsanlæg

Fast emfang
Farve Hvid
Bredde 600 mm
Synlig højde 80 mm
Grund- og forceret ventilation Med timer drejeknap
Mekanisk styret spjæld Indstilleligt og i metal
Timerfunktion på spjæld Indstilleligt max. 60 min.
Måleudtag Indbygget
Luftmængde Se diagrammer side 3+4
Lydniveau Se diagrammer side 3+4

*Emopfangningsevne 75% ved 165 m3/h
75% ved 140 m3/h

Belysning 11 W lysrør

Fast emfang
Rustfrit
600 mm
80 mm
Med timer drejeknap
Indstilleligt og i metal
Indstilleligt max. 60 min.
Indbygget
Se diagrammer side 3+4
Se diagrammer side 3+4
75% ved 165 m3/h
75% ved 140 m3/h
11 W lysrør 11 W lysrør 11 W lysrør

HIT-2541-H**

TEKNISKE DATA

Emhætter til 
centrale udsugningsanlæg

TEKNISKE DATA

Emhætter med
indbygget ventilator

TEKNISKE DATA

HIT-2541-R**

*Emopfangningsevnen er målt i henhold til standard  SS 433 05 01 og ICE 61591. Afstand fra komfur til fedtfilter er 500 mm.
**Kan leveres med beslag HIT-3150 til vægmontage. 

Udtræksemhætte
Hvid
600 mm
26 mm
Med timer drejeknap
Indstilleligt og i metal
Indstilleligt max. 60 min.
Indbygget
Se diagrammer side 3+4
Se diagrammer side 3+4
75% ved 165 m3/h

*Emopfangningsevnen er målt i henhold til standard SS 433 05 01. Afstand fra komfur til fedtfilter er 500 mm.
**Kan leveres med beslag HIT-3150 til vægmontage. 

Udtræksemhætte
Aluminium
600 mm
26 mm
Med timer drejeknap
Indstilleligt og i metal
Indstilleligt max. 60 min.
Indbygget
Se diagrammer side 3+4
Se diagrammer side 3+4
75% ved 165 m3/h

HIT-4951-H HIT-4951-A

Design Indbygning
Farve Hvid
Bredde 600 mm
Synlig højde Skjult (skal indbygges)
Grund- og forceret ventilation Med timer drejeknap
Mekanisk styret spjæld Indstilleligt og i metal
Timerfunktion på spjæld Indstilleligt max. 60 min.
Måleudtag Indbygget
Luftmængde Se diagrammer side 3+4
Lydniveau Se diagrammer side 3+4

*Emopfangningsevne 75% ved 165 m3/h
Belysning 11 W lysrør

Indbygning
Aluminium
600 mm
Skjult (skal indbygges)
Med timer drejeknap
Indstilleligt og i metal
Indstilleligt max. 60 min.
Indbygget
Se diagrammer side 3+4
Se diagrammer side 3+4
75% ved 165 m3/h
11 W lysrør

HIT-4851-H HIT-4851-A

Design Udtræksemhætte
Farve Hvid
Ventilator Indbygget
Bredde 600 mm
Synlig højde 26 mm
Hastigheder 1/2/3 trin
Luftmængde 199/284/399 m3/h
Lydniveau 46/54/61 dB(A)
Motor effekt 38/41/74 W
Emopfangningsevne 96% (v. max luftmængde)
Belysning
Filtervagt

11 W lysrør

Udtræksemhætte
Aluminium
Indbygget
600 mm
26 mm
1/2/3 trin
199/284/399 m3/h
46/54/61 dB(A)
38/41/74 W
96% (v. max luftmængde)
11 W lysrør

HIT-4201-H HIT-4201-A
Fast emfang
Hvid
Indbygget
600 mm
80 mm
1/2/3 trin
183/271/384 m3/h
43/52/59 dB(A)
40/43/75 W
94% (v. max luftmængde)
11 W lysrør

HIT-2101-H**
Fast emfang
Rustfrit
Indbygget
600 mm
80 mm
1/2/3/4/5 trin
105/148/234/298/385 m3/h

32/42/50/56/61 dB(A)
12/18/34/47/74 W
94% (v. max luftmængde)
11 W lysrør
Ja

HIT-2151-R**

*Emopfangningsevnen er målt i henhold til standard SS 433 05 01 og IEC 61591. Afstand fra komfur til fedtfilter er 500 mm. 

Mål i mm Mål i mmMål i mm

5 6

*Emopfangningsevne m.HIT-3401 volumendel
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ØLANDHIT indgår i ØLAND
Behovsstyret Totalventilation BTV-B

● Indbygget mekanisk metal
spjæld med timer og måleudtag

● Rengøringsvenlig
● Effektivt emopfang
● Opfylder gældende normer og 

krav i Bygningsreglementet

Anvendes i:
● Flerfamilieboliger
● Etageejendomme
● Kæde/rækkehuse

Bedre indeklima med BTV-B energi-
optimerede ventilationsløsninger
Behovet for bedre indeklima stiger.
Samtidig stilles der krav om optimale
energiøkonomiske ventilationsløsning-
er. Der er fokus på, at den enkelte
bruger har mulighed for at få dækket
det aktuelle ventilationsbehov manuelt
eller automatisk.

Opfylder gældende lovkrav
Øland Behovsstyret Totalventilation
BTV-B opfylder gældende lovkrav og
normer og tager hensyn til 
varierende ventilationsbehov i boliger.

Lovkrav til ventilering
Flerfamilieboliger (etageejendomme)
skal ventileres med mekanisk udsug-
ningsanlæg med udeluftventiler eller
et udsugnings- og indblæsningsanlæg.
Udsugningen fra køkken skal ske 
gennem emhætte.

Luftmængder:
Hele boligen: 
Minimum 0,5 gang i timen i alle 
døgnets 24 timer.

Køkken:
Grundventilation: 
20 l/s (72 m3/h) 
Max. lydtrykniveau 30 dB(A) i køkken 
og opholdsrum.

Forceret ventilation:
40 l/s (144 m3/h). 
Ingen lovkrav om max lydtrykniveau, 
anbefalet max. lydtrykniveau 
30 dB(A).

Bad/toilet:
Grundventilation: 
15 l/s (54 m3/h)
Max. lydtrykniveau 30 dB(A) til 
tilstødende rum.

Sikring mod røgspredning:
Køkken: I emhætten 
kan der f.eks. være en modstand 
på mindst 100 Pa ved grund-
ventilation og 
forceret 
ventilation.

Bad/Toilet: I udsugningsventilen 
kan der f.eks. være en modstand på 
mindst 100 Pa ved 
grundventilation.

Type
HIT 2541-H
HIT 2541-R

Vare nr.
HIT-2541-0680
HIT-2541-9680
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Type
HIT-4951-H
HIT-4951-A

Vare nr.
HIT-4951-0681
HIT-4951-5681

Type
HIT-4854-H
HIT-4854-A

Vare nr.
HIT-4854-0011
HIT-4854-5011

Pt = Totalt tryktab
Pm = Måletryk
LpA = Lydtrykniveau dB(A)

Spjældet er fabriksindstillet til følgende:
20 l/s (72 m3/h) ved 120 Pa
Spjældindstilling G 4,8
Lydtrykniveau = 27 dB(A)

Anvendelse
HIT-2541 er en emhætte med 
fast emfang for ekstern ventila-
tor, hvor der ønskes effektiv og
lydsvag udsugning fra køkken.

Emhætten indgår i Øland boligventila-
tion BTV-B, som er et behovsstyret
ventilationssystem med central udsug-
ningsventilator til flerfamilieboliger i
etageejendomme eller kæde/række-
huse.
Emhætten er beregnet for placering
under overskab og dens lave design
passer ind i ethvert moderne køkken-
interiør. HIT-2541-H er i hvid udførelse
og HIT-2541-R er i rustfrit stål.

Produktbeskrivelse
HIT-2541 emhætte er konstrueret i
hvidlakeret stålplade eller rustfrit stål.
Emhætten er forsynet med et fast
emfang. Som tilbehør kan der påmon-
teres volumendel type HIT-3401, hvis 

der ønskes forøgelse af emop-
fangningsevnen. Der er indbyg-
get et specielt lavenergispjæld 
i en konstruktion, som er 
meget lydsvag og spjældet kan

indstilles til forskellige luftmængder.
Betjeningspanelet har drejeknap med
mekanisk timer for aktivering af spjæl-
det fra grundventilation til forceret
ventilation. Timerknappen kan indstil-
les trinløst fra 5 min. til 60 min. 

Efter det indstillede antal minutter går
spjældet automatisk tilbage til grund-
ventilation.
Betjeningspanelet indeholder også 
kontakt for tænd/sluk af lys. Kontakten 
sidder i emhættens front.
Emhætten er let at rengøre. Det effekti-
ve polyesterfilter er let at tage ud for
rengøring og tåler at komme i opvaske-
maskine.
Den indbyggede belysning er med lav-
energi lysrør, som giver et effektivt og
behageligt lys.

Normer og lovkrav
HIT-2541 er DEMKO godkendt og opfyl-
der gældende krav i Bygningsreglementet
om lydtrykniveau, luftkapacitet og nor-
mer omkring emopfangningsevne.
HIT-2541 emhætte er godkendt til 
montering 400 mm over elkomfur og
650 mm over gaskomfur.
Tekniske specifikationer se side 6.

Anvendelse
HIT-4951 er en udtræksemhætte for
ekstern ventilator, hvor der ønskes
effektiv og lydsvag udsugning fra køk-
ken.
Emhætten indgår i Øland boligventila-
tion BTV-B, som er et behovsstyret
ventilationssystem med central udsug-
ningsventilator til flerfamilieboliger i
etageejendomme eller kæde/række-
huse. Emhætten er beregnet for ind-
bygning i overskab og dens lave
design (slimline) passer ind i ethvert
moderne køkkeninteriør. 
HIT-4951-H er i hvid udførelse og 
HIT-4951-A er aluminiumsfarvet.
Når emhætten indbygges i overskab
skal skabsdybden være minimum 
315 mm.

Produktbeskrivelse
HIT-4951 emhætte er konstrueret i
hvidlakeret eller aluminiumsfarvet 
stålplade.
Emhætten er forsynet med emfang,
som er let trækkes ud, så emopfang-
ningsevnen øges.
Der er indbygget et specielt lavenergi-
spjæld i en konstruktion, som er
meget lydsvag, og spjældet kan ind-
stilles til forskellige luftmængder.
Betjeningspanelet har drejeknap med
mekanisk timer for aktivering af spjæl-
det fra grundventilation til forceret
ventilation. 

Timerknappen kan indstilles trinløst
fra 5 min. til 60 min. 
Efter det indstillede antal minutter går
spjældet automatisk tilbage til grund-
ventilation.
Betjeningspanelet indeholder også
kontakt for tænd/sluk af lys.
Kontakten sidder ved filtret på under-
siden af emhætten.
Emhætten er let at rengøre. Det effek-
tive polyesterfilter er let at tage ud for
rengøring og tåler at komme i opvas-
kemaskine.
Den indbyggede belysning er med lav-
energi lysrør, som giver et effektivt og
behageligt lys.

Normer og lovkrav
HIT-4951 er DEMKO godkendt og 
opfylder gældende krav i Bygnings-
reglementet om lydtrykniveau, 
luftkapacitet og normer omkring 
emopfangningsevne.
HIT-4951 emhætte er godkendt til 
montering 400 mm over elkomfur og
650 mm over gaskomfur.
Tekniske specifikationer se side 6.

Anvendelse
HIT-4854 er en indbygningsemhætte
til speciel designet emfang for ekstern
ventilator, hvor der ønskes effektiv og
lydsvag udsugning  til køkken.
Emhætten indgår i Øland boligventila-
tion BTV-B, som er et behovsstyret
ventilationssystem med central udsug-
ningsventilator til flerfamilieboliger i
etageejendomme, kæde/rækkehuse,
kollegie- eller institutionslejligheder.
Emhætte HIT-4854-H er i hvid 
udførelse og HIT-4854-A er 
aluminiumsfarvet.

Produktbeskrivelse
HIT-4854 emhætte er konstrueret i
hvidlakeret- eller aluminiumsfarvet
polyester.    
Emhætten er beregnet for indbygning i
specieldesignet- eller skjult emfang. 
Der er indbygget et specielt lavenergi-
spjæld i en konstruktion, som er
meget lydsvag, og spjældet kan ind-
stilles til forskellige luftmængder.
Betjeningspanelet har drejeknap med
mekanisk timer for aktivering af spjæl-
det fra grundventilation til forceret
ventilation. Timerknappen kan indstil-
les trinløst fra 5 min. til 60 min. 

Efter det indstillede antal minutter går
spjældet automatisk tilbage til grund-
ventilation.
Betjeningspanelet indeholder også
kontakt for tænd/sluk af lys.
Kontakten sidder ved filtret på under-
siden af indbygningsemhætten. 
Emhætten er let at rengøre. Det effek-
tive polyesterfilter er let at tage ud for
rengøring og tåler at komme i opvas-
kemaskine.
Den indbyggede belysning er med lav-
energi lysrør, som giver et effektivt og
behageligt lys.

Normer og lovkrav
HIT-4854 er DEMKO godkendt og 
opfylder gældende krav i Bygnings-
reglementet om lydtrykniveau, 
luftkapacitet og normer omkring 
emopfangningsevne.
HIT-4854 emhætte er godkendt til 
montering 400 mm over elkomfur og
650 mm over gaskomfur.
Tekniske specifikationer se side 6.

Pt = Totalt tryktab
Pm = Måletryk
LpA = Lydtrykniveau dB(A)

Spjældet er fabriksindstillet til følgende:
40 l/s (144 m3/h) ved 100 Pa
Spjældindstilling F 3,9
Lydtrykniveau = 31 dB(A)

Lovkrav til luftmængder

2

3

Volumendel (tilbehør) til HIT-2541-H + HIT-2541-R

Type
HIT-3401-H
HIT-3401-R

Vare nr.
HIT-3401-0000

HIT-3401-9000

Mål i mm
Mål i mm

Mål i mm

Tilbehør 
HIT-3401
volumendel
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Indregulering af forceret 
ventilation
Stil spjældbladet E i åben position,
og løsn skruerne B og C. 
Før skydespjældet D til ønsket 
position. Markeringerne for skyde-
spjældets position F1-F5 mod-
svarer værdierne i diagrammet. 
Forceret ventilation: 
Lås skydespjældet fast
med skrue B. 

Mål trykket Pm og kontroller at
ønsket forceringsluftmængde
opnås.

Indregulering af 
grundventilation
Luk spjældbladet. 
Før skydespjældet E til 
ønsket position.
Markeringerne for skydespjældets 
position G1-G5 modsvarer værdier-
ne i diagrammet. 
Grundventilation: 
Lås skydespjældet fast med skrue
C. Mål trykket Pm og kontroller at
ønsket grundventilation opnås.

B

C

D F 5
4
3
2
1

E

4

Dimensioneringsdiagram Indreguleringsdiagram Dimensioneringsdiagram Indreguleringsdiagram

Indregulering af luftmængden
Justering af luftmængden sker ved
hjælp af spjældet. 
Spjældet bliver tilgængeligt for juste-
ring ved at demontere filtret.
Måleudtag
Måletrykket måles på målestutsen
mærket A. Ved hjælp af måletrykket
Pm og spjældets position kan man
aflæse luftmængden i indregulerings-
diagrammet, hvor F1-F5 er forceret
ventilation og G1-G5 er grundventila-
tion. Hvis luftmængden ønskes æn-
dret foretages en ny spjældindstilling

ud fra diagrammerne 
og spjældets 
position justeres 
som beskrevet 
nedenfor.

FORCERET VENTILATION GRUNDVENTILATION


