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Ad 2 

Gratis vind energi  

til naturlig ventilation (udsugning) eller hybrid luft afkast.   
Sikret imod kulde nedfald !! 

 
 

 
 

Isoleret rør for motordrevet turbine. 
Turbine hatten afmonteret her for synligheden 

 

Ø350 wind cowls 
turbiner 

Motordrevet udsugning Ø350 klarer udsugning op til 
950 m3/h afhængig af hvor meget frit åbningsareal 
der er i røret. Isoleringen nedsætter den frie åbning 
betragteligt. Alternativt kan der bruges en større 
diameter vindturbine f.eks. Ø600. 
 
Vinddrevet udsugning Ø350 klarer udsugning op til 
1100+ m3/h men helt afhængig af fri åbning samt af 
vindstyrken. Vindenergi er GRATIS energi. 

 
 

En færdig installeret vindturbine  
på et fladt tagpap tag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eksemplet viser et ikke-isoleret dæk-rør for vind 

turbine. Dækrøret har en noget større diameter 

end husets udluftnings pibe/rør. Designet vil 
også forhindre evt kondens i at løbe ind i huset. 

 

Ø200 wind cowls  
turbiner 

 

Ø200 udsugning udelukkende drevet af vind klarer 
udsugning op til 600+ m3/h afhængig af vindstyrken.  
 

Hvis udsugning sker fra kælder el.lign. kan termisk 
opdrift af luften bidrage til at øge luftskiftet ekstra. 
Særdeles velegnet til passiv fjernelse af forurenet luft 
m.v. fra undergrund og/eller fugtige eller ildelugtende 
områder i huse/boligblokke.  
 
Intern forurening fjernes nemmest med undertryk i de 
berørte rum ved udsugning. Derefter søger ny (og 
bedre?) luft hen til det ”tømte” rum.  
 

 

 
DÆKRØR er egen-levering!  Kan købes hos 
blikkenslagere eller hos Lindab. Eksempel på 

dækrør enten til skrånende tag eller fladt tag. 

Fodpladen anvendes til fastgørelsen. Over 
tagpap eller lign. laves huller for afløb for 

kondensvand.  

 

 

 

Ø600 cowls / turbiner 
Kontrolleret 200-2000 m3/h udsugning 

med drift via børsteløs lav-energi motor. 
 
For denne type leveres en firkantet kasse til 
taggennemføring for at skabe tilstrækkelig fri 
åbning til det store luftskifte.  
For at opnå en rimelig lyddæmpning imod 
vindsus fra dette luftskifte monteres ofte 
lydbafler i kassen. 
 

 

 

 

Tagkasse mål = 760x700 mm og højde efter 
opgave op til 1500 mm. Fastgøres til spær rep 
tværvanger under tagbeklædningen. Leveres 
med bærende flanger tilpasset skrånende eller 
fladt tag. 
 
Kan i bunden af tagkassen have studse for 
tilslutning af udsugningskanaler fra flere rum 
til samme vindturbine. Hvis tagkassen skal gå 
helt ned til indv synligt loft afsluttes i rummet 
med lakeret hulplade.  
 
Over tagfladen udvendige dækplader malet 
efter opgave (=farve på taget).  
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