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Dugpunkt Ventilation

Hvad er Dugpunkt:
Dugpunktet er den temperatur, hvor luften er mættet med vanddamp. Når luften er mættet med
vanddamp, er der lige så mange molekyler, der forlader en vanddråbe, som der vender tilbage. Når
temperaturen er over dugpunktet, mindskes vanddråber og når temperaturen er under dugpunktet
vokser vanddråber.

Vi ser fænomenet på kældervæggen og på gulvene, hvor kondens problemet med vanddamp og
vandperler opstår. Derfor skal dugpunktet også betragtes, som et direkte mål for fugtigheden i
luften.

Hvordan udtørrer systemet kælderen / krybekælder?

Art. Best. Nr. 001DKI Dugpunkt Controller

Vores udluftningssystem sikrer en permanent tør kælder og krybekælder.
Systemet måler på temperaturen og fugtighed niveauet indvendigt og udvendigt, og omregner det
til dugpunktet.

Udluftningen kører kun, når det medføre at luftfugtigheden vil blive nedbragt indendørs. Derved
undgås situationer hvor kældren bliver opfugtet, når luftfugtigheden er høj udendørs. Vi oplever at
fugtigheden bliver nedbragt væsentligt. Det løser især fugtproblemer i uopvarmede kældre.

Ventilations anlægget kan
udbygges efter mængden af
kubikmeter luft, som skal
udskiftes.Systemet er særligt velegnet til kældre og

krybekældre med fugtproblemer

Professional ventilation løsning



Tekniske data for
dugpunktsventilationskontrollen

Driftsspænding: 230V / 50Hz / 3,5W
Udgangsspænding: 230V 2A
LED Display: LED 5"
Opløsning: 0,1 graders måling
Temperaturområde: -26 °C til 76 °C
Interval dugpunkt: -54 °C til 75 °C
Nøjagtighed: ±1,8%
Dimensioner (box): 165 x 155 x 70
mm dimensionerne
Dimensioner (sensor): 85 x 85 x 80 mm
Arbejdstemperatur: -30 °C til 50 °C
Fastgørelse: Vægmontering og vinduesmontering
(min. 6mm plexiglas)

Art. Nr. Hulmål Ventilation
hul

m³/h Energi (W) dB(A)-
3 mtr.)

Vægt (kg) tilslutning (V)

DKV 150 185 - 190 mm Ø 150 mm 235 m³/h 25 Watt 50 2,07 230 V

DKV 230 257 - 262 mm Ø 230 mm 480 m³/h 26 Watt 44 3,45 230 V

DKV 300 324 - 329 mm Ø 300 mm 1050 m³/h 45 Watt 54 6,13 230 V

DKV 150

• Reversibel.
• Monteres i mur eller vindue.
• Rude eller murhul Ø 185-190 mm.

DKV 230

• Reversibel.
• Monteres i mur eller vindue.
• Rude eller murhul Ø 257-272 mm.

DKV 300

• Reversibel.
• Monteres i mur eller vindue.
• Rude- eller murhul Ø 324-332 mm.
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Dimensionering af DKV
ventilerne
bliver udregnet efter m/3h


