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Du slipper gas- och koldioxidutsläpp  
– med en rökgasfläkt med inbyggd fail-safe



exodrafts rökgasfläktsystem till gasspisar består av följande 
komponenter

1 en rökgasfläkt med inbyggd flödesmätare för säkerhetsöver-
vakning (RSG, RHG, RSHG eller RSVG)

2 EFC21 (godkänd styrning enligt gasdirektivet)

3 arbetsbrytare

4 eventuellt en fläns till stålskorstenen eller ljuddämpare vid
väggmonterad rökgasfläkt RSG

Rökgasfläktsystem

Det finns fyra rökgasfläktar avsedda för gas: 
RHG, RSHG, RSVG och RSG. 
De är alla utrustade med ett flödesmät-
ningssystem som – tillsammans med 
styrningen av typ EFC21, säkerställer att 
gaskaminen inte släpper ut gas om det inte 
finns tillräckligt drag i skorstenen. 

RSH og RSHG är runda rökgasfläktar med 
horisontell avluft – dvs. röken leds ut 
vågrätt - RSVG är en fyrkantig rökgasfläkt 
med vertikal avluft – dvs. röken leds ut rakt 
upp. Rökgasfläktarna RSH, RSHG och RSVG 
monteras ovanpå skorstenen. RSG är en 
väggmonterad rökgasfläkt. 

Rökgasfläktarna tål rökgastemperaturer på 
upp till 200 °C kontinuerligt.
De är tillverkad i gjutaluminium och ytbe-
handlad med hammarlack, som gör dem 
båda lätta och extremt korrosionsbeständig. 

Motorn är en temperaturtålig kapslad asyn-
kronmotor med engångssmorda kullager, 
vilket ger lång livslängd, hög effektivitet och 
låg ljudnivå. 

Rökgasfläktar för gas kan användas med 
två olika typer av styrningen- EFC21 som är 
godkänd enligt gasdirektivet. Styrningen 
EFC21 användas  med en gasmagnetventil 
till öppna gaseldade eldstäder.

En arbetsbrytare monteras alltid i närheten 
av fläkten, så att strömmen kan brytas för 
service och rengöring.

 Läs mer om rökgasfläktar, styrdon och an-
dra tillbehör på: www.exodraft.se

Arbetsbrytare
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Ett säkert system
Rökgasfläktsystemets styrning stänger av 
gasen om det inte finns tillräckligt drag i 
skorstenen för att leda ut de farliga gaser-
na från rummet. Det är det enda system 
som är godkänt enligt gasdirektivet.

 Ingen risk för utsläpp
Rökgasfläktsystemet skapar optimalt 
undertryck i skorstenen – oavsett väder- 
och vindförhållanden. Resultatet är att du 
aldrig får in utsläpp i rummet.

 Traditionell skorsten är inte nödvän-
digt
Rökgasfläktsystemet fungerar oavsett om 
draget sker via en skorsten genom taket 
eller via en horisontell skorsten ut genom 
ytterväggen. Det ger frihet att välja den 
gaskamin som passar för just dina behov 
istället för att du ska vara begränsad av 
byggnadens arkitektur eller inredning.

Hälsosammare inomhusklimat 
Med optimalt drag i skorstenen för rök-
gasfläktsystemet bort de farliga rökga-
serna och säkrar tillförseln av frisk luft.

exodrafts rökgasfläktsystem för öppna gaskaminer är det enda system på marknaden som har en 
godkänd fail-safe-funktion. Den säkerställer att familjen inte utsätts för onödig fara när man använder 
en öppen gaskamin. Det gäller både om man ökar säkerheten för en redan befintlig gaskamin eller när 
man köper en helt ny fail-safe-gaskamin.   
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