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Tävlingsbidrag  

Tekniktävling – Ventilation i energieffektiva flerbostadshus. 
 
Del A: Ersättningsluft vid spiskåpeforcering 
 
Spiskåpa LGG Pandora Hybrid 
Löser tävlingens uppgifter riskfritt och till små kostnader. 
 
Balanserad ventilation 
10 l/s är tillräckligt för spiskåpan. Detta flöde är så litet att nära nog alla befintliga 
kanalsystem kan användas. 
Med konstant och litet luftflöde är det enkelt att injustera lägenheten så att balans och ett 
svagt undertryck erhålls. 
Injustering sker med en kontrollventil. Med bra egenljudvärde och med bra dämpning.  
 
Så här fungerar LGG Pandora Hybrid 
När kåpan inte används är den stängd och smälter in i köksinredningen. På samma sätt som 
Pandora Green Flow 5.0. Se www.lgg.se under Produkter. 
 
När den ska användas, öppnas kåpan och man får en geometrisk forcering. 
Detta läge är tillräckligt för att koka vatten eller pasta. 
När luckan öppnas tänds även 2 effektiva LED-spottar. 
 
När man behöver bättre osuppfångning, startar man fläkten. Fläkten suger ifrån kåpan och 
trycker ut luften genom ett cirkulärt kolfilter av standardtyp. 
Fläkten, som har en EC-motor, regleras med en potentiometer. 
De flesta spiskåpor Pandora Green Flow 5.0 har ett forceringsflöde på 20 l/s. Och vår 
erfarenhet, efter att under 15 år levererat denna typ av volymkåpa, är att detta flöde ger en 
god osuppfångningsförmåga.  
Men, användaren kan lika väl välja ett mycket större forceringsflöde.  
 
Oaktat vilket flöde som brukaren väljer, kommer LGG Pandora Hybrid att vara mycket tystare 
än en vanlig spisfläkt, som kräver mer luft. 
 
Tar hand om fukt 
Fuktbelastningen vid matlagning kommer i huvudsak från att man kokar något. Detta tar den 
effektiva volymkåpan hand om vid grundflödet. När man behöver starta fläkten så är det 
ändå alltid 10 l/s som går direkt i frånluftskanalen. 
 
Energi, säkerhet och ljudnivå 
Ingen extra luft behöver värmas upp. Inga spjällmotorer eller styrning av dessa. Inga 
kondensisolerade uteluftskanaler. Ingen extra värmare eller värmeväxlare för uteluft. Fläkten 
har en EC-motor som vid 20 l/s (30 l/s inkl kontrollventil) drar 5 W. Ljudnivån är då 34 dB(A) 
vid 10 m2 Sabine.  
 
Nybyggnad och ROT 
Eftersom kravet på luftflöde endast är 10 l/s passar hybridkåpan till nästan alla lägenheter. 
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Teknisk beskrivning 
LGG Pandora Hybrid är geometriskt lika som spiskåpa Pandora Green Flow 5.0. 
Därmed är osuppfångningsförmga också lika. 
 
Osuppfångningsförmåga vid olika flöden och vid olika provmetoder, uppmätta hos RISE, 
finns redovisade i databladet Pandora Green Flow 5.0 på  www.lgg.se. 
 
Fläkten som används, är samma som till Pandora Green Flow Spisfläkt. Även denna 
produkt finns redovisad på www.lgg.se. 
 
 
Mönsterskydd 
LGG Pandora Hybrid är mönsterskyddad 
 
 
Bifogas  (1 st Pdf-fil) 
*Sprängskiss 100478 Bild 2 
*Perspektivbild 100478 Bild 3 
*Måttskiss 100478-2 
 
 
Bifogas  (1 st Pdf-fil) 
*Formella krav Sida A.10 
*Service och underhåll 
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Gert Nimblad 
0708-11 56 63 
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