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Emhætter 

Vanløsegaard har fælles udsugningssystem, og ønsker man at tilslutte emhætte til dette, skal man være 

opmærksom på nedenstående, der blev oplyst i information til andelshaverne da det nye system blev 

etableret i 2006: 

J u n i  2 0 0 6  

Udsugning i køkkenet  

Det er ikke tilladt at have tilsluttet emhætter med motor til den fælles udsugning. Emhætter  med egen 

motor vil skabe overtryk   udsugningssystemet og give de andre beboere i opgangen gener.  

De andre beboere vil få den udsugede luft fra dit køkken ind i deres.  Udsugningssystemet suger med op til 

300 m3 / time, og det er tilstrækkeligt til en emhætte.  

Af  hensyn til lyd- og brandforhold må der kun anvendes godkendte special-emhætter (Exhausta ESL).  

Check ventil  

Vedhæftet er en vejledning til rengøring af udsugningsventiler (se folderen nederst i dette dokument).  

Man bør rengøre ventiler i lejligheden mindst én gang om året. 

D e c e m b e r  2 0 0 6 :  

Emhætter koblet til den centrale udsugning: 

Ved gårdfacade-renoveringen vil alle trækkanaler til gården blive lukket, hvorfor en del andelshavere skal 

koble deres emhætte på den centrale udsugning. Og i den forbindelse er det vigtigt at man køber den 

rigtige emhætte. Vi gør derfor opmærksomme på, at man skal have en særlig emhætte, når man kobler sig 

på opgangens centrale udsugning. Denne særlige emhætte; Exhausta ESL, har ingen motor, men derimod 

kun et spjæld, som man kan åbne og lukke for. Selve udsugningen er centralt placeret på loftet og suger 

med 300 m3 / time.  

Alternativt kan man anvende en emhætte uden udsugning men med kulfilter, som man skifter en gang 

imellem. Anvender man en almindelig emhætte med egen motor skabes der overtryk i 

udsugningssystemet. Dette overtryk betyder, at luft og stege-os, som bliver suget fra ens eget køkken og 

ind i de andre lejligheder i opgangen i både køkken og bad. Derudover gør lyd- og brandforhold, at man kun 

må anvende den nævnte godkendte special-emhætte (hvis man ønsker en emhætte med aftræk). 
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