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Den originale emhætte
Mærke: Exhausto

Model: ESL 130

Den originale emhætte er tilsluttet centralt 
udsugningsanlæg. 

Det betyder at udsugningsmotoren sidder 
ikke i den emhætte som er installeret i 
køkkenet, da ejendommen er udstyret med 
centralt udsugningsanlæg (placeret oppe på 
tagene), som suger luften i køkkenerne i de 
forskellige lejligheder igennem den lokalt-
installerede emhætte. 

Emhætten i køkkenet har 2 opgaver:

• Ved hjælp af et filter at 
forhindre/minimere tilstrømningen af 
fedt op igennem udsugningskanalen mod 
det centrale udsugningsanlæg

• At kunne justere suge-effekten ved hjælp 
af den indbyggede spjældarrangement i 
emhætten. Dette gøres ved tænd/sluk 
knappen på emhætten



Vedligeholdelse af 
emhætten

Filtret tags ud ved at skubbe bagud og trække 
nedad i begge filtergreb (billedet til Højre)

Hyppigheden af filterrengøringen afhænger 
af hvor ofte emhætten bruges.

Alt efter hvor fedtet filteret er skal det renses 
en eller flere gange, så alt fedt er fjernet og 
luften kan strømme frit i gennem filteret. 



Rengøring af 
emhætten

Emhættens filter skal rengøres i varmt vand 
tilsat fedtopløseligt middel, fx 
opvaskemaskine eller salmiakholdigt 
rengøringsmiddel. Filtret tåler også vask i 
opvaskemaskine. 

Hvis filteret er meget fedtet, skal den rense 
flere gange.

Det kan også forekomme at filteret er så 
medtaget at det skal udskiftes. Et nyt filter 
kan købes på nettet, fx hos WitheParts.dk

Er der tale om udskiftning af emhætten er 
det af afgørende betydning, at den nye 
emhætte er af den type som kan tilsluttes 
centralt udsugningsanlæg.  

https://whiteparts.dk/metalfilter-exhausto-emhaette.html?gclid=CjwKCAjwk93rBRBLEiwAcMapUf12tQmM1_ifsxteT3410nBoLBFl4XA87fIyVespCPl7nUj1gV6OMRoCEKEQAvD_BwE


Det indbyggede spjæld 
i emhætten

Billederne til højre viser emhætten nedefra 
efter at filteret er tager ud for at blive renset. 

Det firkantede hul er åbningen til 
udsugningskanalen som fører til det 
centraleudsugningsanlæg på taget ag 
bygningen.

I den originale EXHAUSTO emhætte kan  
spjældet stilles i 2 stillinger. Det er tænd/sluk 
knappen på emhætten som skifter mellem 
de to tilstande, som muliggør mindre (slukket 
emhætte), eller større (tændt emhætte) 
udsugning gennem emhætten.

Læg mærke til at der er konstant luft 
gennemstrømning (udsugning) via 
emhætten, også når emhætten er slukket, da 
spjældet er altid åbent.

Når filteret tages ud for rengøring, skal 
emhætten samtidig rengøres indvendigt. 
Specielt skal spjældarrangementet rengøres 
med et fedtopløsende rengøringsmiddel.

Spjældet når emhætten 
er tændt (større åbning)

Spjældet når emhætten 
er slukket (større åbning)


