
2005-03-31

Styrluftskåpa
CJI och CJT

Kökskåpa med styrluft för effektiv uppfångning
CJT har tilluft utefter kåpsidan
Storlekar kan anpassas

Typ CJI och CJT
Frånluftsdelen fungerar som i en 
konventionell kåpa och anläggningen 
dimensioneras på vanligt sätt.
Genom att blåsa in en liten del styrluft 
5 - 15 % av frånluftsflödet, får man en 
förbättrad uppfångning jämfört med 
en vanlig kåpa.
Styrluften blåses in utefter långsidor, 
men kan vid större kåpor blåsas in på 
flera sidor. Styrluften skall vara tempe-
rerad och kan tagas från tilluftsystemet 
i anläggningen eller blåsas in med en 
särskild liten fläkt.

Konstruktion
Kåpan består i huvudsak av följande 
delar:
 Styrlufts-tilluftsdelar
 Filterdelar
 Tak med belysning
 Gavlar

Filterdelen är ett standard filterhus 
med  stickat filter som standard, men 
kan även erhållas med labyrintfilter.
Styrluftsdelen har en tryckkammare 
där styrluften blåses in genom speciellt 
utformade hål vid dropplisten. Styrluf-
ten kan strypas eller stängas av genom 
skjutspjäll med reglage på insidan av 
kåpan nedtill. 

Tilluftsdelen för typ CJT har samma 
styrluftsanordning och dessutom tilluft 
genom perforerade fält på kåpans ut-
sida. För att balansera flödet och få en 
jämn spridningsbild användes speciella 
fördelningsplåtar, 

Kanalanslutning
Kanalanslutningen för frånluft är 
rektangulär i form av en 50 mm hög 
stos.
Denna kan också erhållas med rund 
anslutning. Skjutspjäll för injustering 
ingår som standard.
Tillufts- resp. styrluftsanslutningen är 
avsedd för spirorör och skjutspjäll.
Genom tillverkningssättet för kåpan 
finns det möjlighet att anpassa kanalan-
slutningar till aktuell anläggning.

Belysning
Som standard är kåpan utrustad med 
infällda armaturer. Dessa är monte-
rade i takpaneler och elanslutning sker 
uppifrån.

Täckmantel
Kåpan är som standard 500 mm hög 
och kan erhållas med täckmantel av 
önskad höjd för att fylla upp utrym-
met till tak.

Typ CJT har styrluft för förbättrad 
uppfångning och tilluft utefter kåpsidan

Tak med belysning

Filterdel

Styrlufts-tilluftsdel
Gavlar

Fördelningsplåtar
Kåpa CJI och CJT kan 
utrustas med UV-rening.
I sådana fall monteras ett 
speciellt filterhus. 
Se katalogdel 3:10

5:10



Filter storlek 5025 är standard. Dessa kan erhållas som stickat filter och som 
labyrintfilter.

Filtervariant 1 Stickat filter Filtervariant 2 Labyrintfilter

K-faktor för filter = XX

K-faktor för filter = XX

Tilluft Luftflöden och tryckfall

Kåpa CJI och CJT Tryckfallet för styrluft 

Tilluft till köket
Kåpa typ CJT kan användas för tilluft till köket genom inblåsning 
genom perforerade fält på kåpans yttersida.

Luftflöden i fetstil anger normalt arbetsområde med ljudnivå upp till 40 dB(A)

Diagrammen visar luftflödet per filter. Det totala luftflödet över ett 
filterhus är antalet filter x luftfflöde vid samma tryck.

Filterhus  Antal filter    Filterhus   Antal 
filter
FHV-1 1 FHC-1 2
FHV-2 2 FHC-2 4

Luftflöde   
Det totala luftflödet för kåpan divideras med anta-
let filter. Man får då luftflödet per filtercell och till 
vänster i diagrammet utläses tryckfallet i Pa.

 Lit/s per m kåpa 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 
 Tryckfall Pa 10 14 20 26 32 40 48 58 68 78 90
 Kastlängd m 0.3  0.6  0.8  1.1  1.3  1.5 

Styrluftflöde
Styrluftflödet väljes efter anläggningstypen. Vid vanliga kök räcker 
i allmänhet 5 - 15 % av frånluftsflödet för att få en mycket god 
uppfångning, medan man vid t.ex livsmedelsproduktion kan välja 
upp till 20 %.

 Lit/s per m kåpa 10 15 20 25 30 35 40
 Tryckfall Pa 5 12 20 32 48 62 80 

Inställning till rätt luftflöde
Injustering till rätt luftflöde görs genom skjutspjällen i filterhuset. Differenstrycket över filtren kan mätas genom de fast-
monterade mätnipplarna.
Vid inställning av styrluft resp. tilluft användes skjutspjällen ovanpå tilluftsdelen.   
För en slutlig injustering mäter man luftflödet över filterytorna och tilluftskassetterna, resp styrluftshålen.
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Frånluft Luftflöden och 

Styrluft

Tilluft
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Så här är kåpan uppbyggd

Kåpan levereras i stora moduler för enkelt montage. Härigenom är det enklare 
att t.ex. ansluta imkanaler än när kåpan levereras hel.
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Filterhus FHV

Filterhus FHC

Armaturer infällda
i takpaneler

Kanalanslutning 
tilluft

Vid större längd än 3 meter uppdelas 
tilluftsenheten i flera moduler.

Filterhus 
FHV

Filterhus 
FHC

Tilluftsdel Tilluftsdel
Armatur Armatur

Kökskåpa CJI och CJT kan i de flesta fall erhållas med mått enligt kundens önskemål.

Väggkåpa CJIV, CJTV Centrumkåpa CJIC, CJTC

Styrluftskåpa CJTV i ett äldreboende

Styrluftskåpa special med filterhus som har vattenspolning (water wash) på 
en bostadsplattform ute i Nordsjön



Väggkåpa typ CJIV, CJTV Centrumkåpa typ CJCI, CJCT

Måttuppgifter

Upphängningspunkt
i hörn
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Täckmantel
Takhöjden kan ju variera i olika kök 
och därför kan kåpan förses med en 
täckmantel upp till undertaket.
Ofta låter man täckmanteln gå upp c:
a 50 mm ovan undertakshöjden för 
att underlätta montaget av undertak 
runt kåpan.

1000- 1100 FHV-2  2 1 st 36 W 
1500 1500 FHV-2  2 1 st 36 W
 2000 FHV-3  3 1 st 2 x 36 W
 2500 2 st FHV-2 4 2 st 2 x 36 W
 3000 2 st FHV-2 4 2 st 2 x 36 W 

Bredd Längd Filterdel  Antal Armaturer 
    filter

1600- 1100 FHC-2  4 2 st 36 W 
3000 1500 FHC-2  4 2 st 36 W
 2000 FHC-3  6 2 st 2 x 36 W
 2500 2 st FHC-2 8 4 st 2 x 36 W
 3000 2 st FHC-2 8 4 st 2 x 36 W 

Bredd Längd Filterdel  Antal Armaturer 
    filter
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Kökskåpa med UV-rening 5:10 Sid 5

Se katalodel 3:10 om UV-rening

I vår katalogdel 3 beskriver vi hur man 
enkelt kan rena luften med UV-ljus och 
ozon och därigenom reducera både 
fett och lukt.

CJTV-kåpa under montage

Den perforerade kåpsidan ger dragfri inblåsning och löser ofta problem 
med tilluft i köket.

CJTV-kåpa i en ”Take away” restaurang i ett köpcenter

Styrluftskåpan kan också byggas med stora dimensioner, som här 
9 x 7 meter i ett sjukhuskök



Så här betecknas kåpan

Extra utrustning såsom upphängningsdon, brandbekämpning, etc. anges i klartext.

Förslag till text i beskrivning
1 st Kökskåpa Tovenco typ CJTV med styrluft, inbyggd belysning och filter. Kåpsidan försedd med anordning för 
inblåsning av tilluft. Kåpan förses med täckmantel upp till undertaket. 
Beteckning Väggkåpa CJTV  12/40. bredd 1200. längd 4000. höjd 500 mm. Täckmantel på tre sidor höjd 300 mm. 
Täckmanteln skall gå upp 50 mm ovan kökets undertak för att underlätta montage av taket runt kåpan.
Frånluftsflöde 900 lit/s, tilluftsflöde 600 lit/s

Brandbekämpning som tillbehör
Hi-Fog brandbekämpning med vattendimma finns som 
standardtillbehör. 
Välj lämplig utrustning från katalogdel 9:10
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Passar ett ventilationstak bättre?
Tovenco har också andra lösningar för stor-köksven-
tilation, t.ex. ventilationstak utan kökskåpor. 
Detta är ofta en bra lösning istället för flera kökskåpor 
tätt inpå varandra. 
Se katalogdel 7:10

Enbart styrluft I
Styrluft och tilluft T
Väggkåpa V
Centrumkåpa C
Bredd B i dm   
Längd L i dm  

Tovenco styrluftskåpa typ  CJ    B /  L  

Luftflöden för frånluft och tilluft skall anges i beskrivningen.

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar utan föregående meddelanden

Huvudkontor  Tel  0291 - 107 50  
Box 39  81040 Hedesunda Fax 0291 - 109 40 

Försäljningskontor Tel 036 - 18 40 15 
Instrumentvägen 3  553 02 Jönköping Fax 036 - 18 40 55Tovenco AB


