
Uteluftdon 
 
I självdrags och frånluftventilerade bostäder måste 
uteluft tillföras. 
För att systemet skall fungera krävs ett uteluftdon, 
som leder inkommande luft ut ur fönsternischen  
och riktar den mot taket. 
Lufthastigheten ur donet måste vara så låg att den 
inte åstadkommer drag i vistelsezonen.  
Donet skall vara försett med ett filter av tillräcklig 
storlek för att kunna hålla en rimlig stoftmängd.  
Ljuddämpningen i donet bör vara minst 40 dB och  
6-7 dB mer i bullerutsatta lägen. 
Uppfylls inte dessa krav kommer de boende att 
stänga donet och ett stängt don fyller ingen funktion. 
 
Prefond uteluftdon 
 

• Rejäl luftmängd. 

• Enkel montering. 

• Kan monteras över hålrad gjord för spaltventil.  

• Låg utloppshastighet cirka 0,3 m/s. 

• Garanterat dragfri i vistelsezonen. 

• Stort filter (250 cm2) filterklass G3 (EU3). 

• Filtret byts utan verktyg. 

• Lätt att rengöra. 

• Ordentlig kondensisolering. 

• Ljuddämpning 41-48 dB Dn.e.w. 
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Industrigatan 29, 504 62 Borås 

Tel:033-100 200 
Besök gärna vår hemsida 

Www.prefond.se 



Prefond Uteluftdon 
 
 
Prefond uteluftdon har utvecklats för att ersätta spalt-
ventiler, som inte fungerar tillfredställande, för att för-
se våra bostäder med uteluft. Spaltventiler släpper in 
damm och buller. Eftersom traditionella spaltventiler 
släpper in uteluften i fönsternischen vållar de, oavsett 
utformning, besvärande drag och på grund av detta 
är de regelmässigt stängda. Ytterdelen är oftast för-
sedd med insektsgaller som fordrar regelbunden 
rensning. 
 
Prefond uteluftdon tar in luften genom hål i fönster-
karmen på samma sätt som en spaltventil men luften 
leds ut ur fönsternischen och upp utmed väggen över 
fönstret. På vägen dämpas ljudet genom att donet 
har en effektiv ljudabsorbent, som samtidigt tjänar 
som kondensisolering. Samtidigt sänks hastigheten 
genom att donets area ökar. När luften släpps ut efter 
att ha passerat ett stort filter har luften en hastighet 
på ca 0,3 m/s och hastigheten minskar sedan utanför 
donet mycket snabbt till under 0,15 m/s som är den 
lägsta hastighet som kan upplevas som drag.  Det 
finns därför ingen anledning att stänga donet. 
 
Prefond 40 och Prefond 50 är lika stora och exteriört 
lika men Prefond 40 har högre kapacitet men något 
lägre ljuddämpning, 41 dB. Observera dock att spalt-
ventiler vanligtvis har ljuddämpning på 31-34 dB och 
att en nivåskillnad på 6-8 dB upplevs som en halve-
ring eller fördubbling av ljudet.  
Prefond 50 har en dämpning på 48 dB och är avsedd 
att användas där kravet på ljuddämpning är extra stor 
t.ex. vid hårt trafikerade gator. 
 
För specifikation se resp datablad. 

Tekniska data Prefond 40 

Tekniska data Prefond 50 


