
Värmeåter- Motströmsvärmeväxlare 
vinning: Återvinning >80%

Ljudnivå: 30 dB(A) vid max 350 l/s (60 Pa)  
  35 dB(A) vid max 500 l/s (60 Pa)

Kanal Spirokanal på den extra tilluft-   
anslutning: och frånluftanslutningen.
950 C/2000:  1 st 160 tilluft på varje sida.

1 st 160 frånluft på varje sida.

950C/3000: 1 st 200 tilluft på varje sida.
1 st 200 frånluft på varje sida.

Mått     Höjd   532 mm 
aggregatdel:  Bredd 1150 mm

350 l/s (1260 m³/h) 60Pa 

630 l/s (2268 m³/h) 60Pa 

2 kW (kan ökas till 4 kW)
2 kW (kan ökas till 4 kW)
7,8 kW, 55/40°C

4 kW, 400 V, 3-fas 10 A
8 kW, 400 

230 V, 1-fas, 10 A

Luftmängder: 
Normalfart (lågt ljud) 

Forceringsflöde 

Tillskottsvärme: 
Förvärme   
Eftervärme  
Vattenvärme  

Eldata:
Elvärme standard 
Elvärme utökad 
V, 3-fas 16 A 
Vattenvärme  
Tilluftfläkt (märkdata) EC 680 W, 

Extremt låg ljudnivå tack vare låga interna 
tryckfall, god aerodynamik och tekniskt utvecklad 
ljudisolering.

Högeffektiv värmeåtervinning. > 80%.

Mycket kompakt aggregat som är avsett att 
placeras i taket direkt i rummet.  

Monteras i taket med olika aggregatdelar.

Nyckelfärdigt med inbyggd styr. Anslut bara 
strömmen.

Integrerad behovsanpassad reglering med CO² och
närvarogivare. Lös pekskärm med färggrafik.

Kontroll och styrning över internet med egen 
molntjänst. Ställ om temperaturer, luftflöden o 
mycket mer i den egna datorn. Inbyggt 4G modem 
och nätverksanslutning.

Stora tillvalsmöjligheter av extrautrustning.
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STANDARDUTRUSTNING 
Direktdrivna, energisnåla till- o frånluftfläktar av 
EC-typ.
Högeffektiv motströmsvärmeväxlare. 
Temp.verkningsgrad >80%. Helt tät utan 
överföring mellan till- och frånluft.
Filter F7/M6. Kassettfilter med mycket god 
filterekonomi.
Tillskottvärme, el eller vatten. Förvärme och 
eftervärme.
Inbyggd el- och reglercentral. Inbyggt trådlöst 4G 
modem. Yttre uttag för extern nätverksanslutning.
Automatisk avfrostningsfunktion med 
förvärme/bypass.
Individuell steglös hastighetsreglering med 
forcering. Tillufttemperaturreglering eller 
frånlufttemperaturreglering.
Automatisk bypass funktion.
Flera tidkanaler och automatisk 
sommartidsfunktion.
Inbyggd CO² givare för steglös 
luftflödesreglering.
Lös touch display för väggmontage. Färggrafik.
Forceringsmöjlighet i displayen för vädring.
Programmerbar larmlista. Stora loggnings 
möjligheter.
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