
 
Purovent friskluftskanal 
Monteringsveiledning 
 
 
 
Bestanddeler Purovent:  

- Hjørnedel lengde 1 meter 
- Skjøtelist 
- Tetningslist 
- Skruer m/ murplugg for feste til 

tak/vegg (4,8 x 50) 
- Skruer m/skive og mutter for 

sammenfesting av dobbel kanal 
(6 x 50) 

- Reguleringsklaff 
- Festebraketter, snor til klaff og 

wireklemme i plast. 
- Endebunn 

 

(Levert utstyr varierer avhengig om det er enkel eller dobbel kanal) 

  Enkel kanal 

Dobbel kanal 
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Dobbel kanal  

To hjørnedeler settes mot hverandre som vist på bildet over og på skissen på første side. 
Det brukes 3 stk skruer 4,8 x 50 på hver hjørnedel (6 skruer pr. løpemeter) for innfesting til 
tak. For sammenmontering i bunn brukes skruer 6 x 50, 3 stk pr. løpemeter. Tetningslister 
og skjøtelister festes på elementene før montering til tak, se neste side. 

For å få kanalen rett plassert kan det lønne seg å markere kanten med en strek eller sette 
opp en hjelpelist. Elementene monteres fortløpende fra den ene enden. Er himling av 
betong, må hullene først markeres og deretter bores for plastplugger før fastskruing. 

Dersom underlaget er ujevnt, kan det skrus fast lekter utenfor flensen på kanalen for å 
oppnå bedre tetting. Eventuelle glipper kan tettes etter montering med silikon eller 
polyuretanskum. 

Ved avslutning av kanalen inne i husdyrrommet, benyttes endebunn for tetting.  
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Før kanalen skrus fast 

Plasser skjøtelist i sporene på endene av begge kanaldelene. Denne listen sørger 
for tetting mellom kanaldelene. 

 

Skjøtelist 

For tetting mellom kanalelement og tak brukes egne tetningslister, se bildet 
under. Disse limes på, så det er viktig at kanaldelene er rene og tørre før 
tetningslisten festes på. 
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Reguleringsklaff 

Klaff for regulering av luftstrømmen monteres med plastbraketter. Klaffene har ferdigborede hull 
til innfesting av braketten. Styring av klaffen skjer via snortrekk. 

1) På midtskruen som går til taket på hver kanaldel, festes en øyekrok.  
2) Når alle kanaldelene er montert, tres wire for regulering av klaffene gjennom alle 

øyekrokene og festes til spjeldmotor/manuelt reg. håndtak med rustfri wireklemme. 
3) Nylonsnorene festes til klaffen. Lag et hull i klaffens ytterkant, lag en knute på snorens 

ende og tre snoren gjennom hullet. Snorene tres gjennom øyekroken og festes til wire 
med wireklemme i plast (retning MOT spjeldmotor/håndtak).  
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