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CASA F.070323

Rätt till ändringar förbihålles.www.swegon.se

Funktion och egenskaper
• 8 flödesstorlekar upp till 2,1 m³/s

• utförande i svart, tegelröd och aluzink 

• fällbar fläktdel för enkel åtkomst vid rengöring

• integrerad fästram och låshake

• bärhandtag och lyftöglor för intransport

• EC motorer för låg energiförbrukning

• lågt ljud till omgivning

• mättutag för flödesmätning (ej 04x)

CASA F med Manuell flödesinställning
• ställbar reglerhastighet 0-100%

• kan styras med extern potentiometer

CASA F med Inbyggt styrsystem
• varvtalsreglering

• tryckreglering med utetemperaturkompensering

• enkel programmering

• forceringsingångar

• larmrelä

• klockfunktion

Kommunikation
• Wi-fi trådlös anslutning för mobil/surfplatta eller pc 

CASA® Takfläkt F041 - F083
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Innehåll

EU-försäkran om överensstämmelse    

Allmänt        
 - Anvisningar, varningar, säkerhetsinstruktioner
 - Förberedelser och montage

Installation
 - Anslutning till el - elscheman
 - Grundinställningar vid leverans - Identifikation

Funktioner, manuella - automatiska

Drifttagning
 - Programmering Wi-Fi
 - Programmering via styrkort
 - Manuell inställning, potentiometer

Drift och underhåll
 - Första start
 - Larm och felsökning
 - Tillsyn, underhåll, reparation

Tekniska data - övrig information
 - Säkerhet - Återvinning

EU försäkran

Snabbguider
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Säkerhetsinstruktioner och varningar
Åsidosättande av instruktioner och varningar i denna manual utgör en risk vid installation, drifttagning och service som 
tillverkaren inte kan belastas för.

Generellt
Fläkten ska installeras av behörig personal och i enlighet med gällande krav  och föreskrifter.  
Fläkt avsedd för 1-fas 230V AC ska anslutas till ett väl synligt jordat uttag, då stickpropp används som säkerhetsbrytare. 
Fläkt avsedd för 3-fas 400V AC skall anslutas som fast installation via en säkerhetsbrytare.  
För mer information se kapitel 5. Elektrisk anslutning.

Fläktarna är försedda med handtag eller lyftöglor beroende på modell, men det manas till försiktighet vid montage och 
arbete med takfläkten, då det förekommer vassa hörn och kanter.

Inställningar vid idrifttagning får endast utföras av personal utbildad för ändamålet, då justeringar kan krävas med 
fläkten i aktivt läge.

Inga åtgärder får utföras innan fläkten stoppats och är frånskild från spänningen.

Service och reparationer utöver normal skötsel, ska utföras av personal utbildad för ändamålet ex.vis behörig elektriker.

Vid felfunktion, följ felsökningsschema under kapitel 9 Larm.  
Om felet kvarstår kontakta installatören.

Produkten får inte användas av personer med funktionshinder eller bristande kunskaper, ej heller av barn, utan övervak-
ning av ansvarig person. 

Detta dokument innehåller grundläggande information och rekommendationer som berör utformning, installation, drift-
sättning och drift av produkten. Syftet är att produkten ska fungera felfritt och att inga skador uppstår. Läs anvisningen 
noga och följ alla instruktioner och säkerhetsanvisningar, för att säkerställa att enheten används korrekt och säkert.

Beröringsskydd
Takfläkten levereras utan beröringsskydd för fläktinlopp. 
Om det föreligger en risk för kontakt med fläkthjulet, 
beroende på installationssätt, skall ett beröringsskydd 
(trådnät) monteras.

Riskområden med rörliga delar
Rörliga delar är fläkthjul.
 
 VARNING
 Vänta tills fläkten stannat innan 
 ingrepp. Återmontera alla eventuellt 
 demonterade beröringsskydd innan 
 uppstart sker. 
 Risk för personskador!

Fälla upp/ned fläktdelen
Takfläkten är fällbar för inspektion och underhåll.

 VARNING
 Se till att takfläkten inte plötsligt fälls 
 tillbaka i nedfällt läge. 
 Risk för personskador!

 VARNING
 Takfläkten har vassa hörn och 
 kanter, var försiktig när du du jobbar 
 med fläkten, den väger ganska 
 mycket.

Säkerhetsinstruktioner
Berörd personal ska ta del av denna instruktion innan 
arbeten med takfläkten påbörjas. Skada på takfläkten 
eller del därav orsakat av felaktigt handhavande av 
köpare eller installatör kan ej anses vara föremål för 
garanti om denna instruktion ej har följts.

Risker
 FARA
 Vid ingrepp kontrollera att spänningen till 
 takfläkten är bruten. Risk för personskador!

 FARA
 Farlig spänning kan finnas vid relä-
 utgångarna även om enheten är avstängd.

Spänningsbortfall

 FARA
 Om styrsignalen är aktiv och spänning är 
 inkopplat, kommer motorn att starta 
 automatiskt efter ett spänningsbortfall.

 FARA
 Om nätkabeln är skadad ska den bytas ut 
 av tillverkaren, behörig servicerepresentant 
 eller annan kvalificerad person för att 
 undvika fara.
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Installation

Lagring och transport
Takfläkten levereras förpackad på träpall, 
Takfläkten ska hanteras varsamt och upprättstående 
samt hållas torr. 

Lagra takfläkten, i dess emballage, i ett välventilerat 
utrymme med icke korrosiv miljö, vid temperaturer från 
-30°C till +40°C och max 70 % relativ fuktighet.

Lyft takfläkten i bottenramen och/eller i lyftöglorna på 
fläktens ovansida. Säkra lasten noga.

 FARA
 Se till att ingen person befinner sig under 
 upplyft last. 

Förberedelser
Placeringen av takfläkten skall vara lämplig med avse-
ende på typ, förutsättningar, omgivningstemperatur 
och miljö. Underlaget ska vara konstruerat för att bära 
upp takfläktens vikt och infästning. Installation skall ske 
horisontellt med vertikal luftriktning.

Takfläkten ska placeras så den kan öppnas i fällriktning-
en utan begränsning från omgivande föremål.

Se mått H på  
sidan 18.

Temperaturgivare
Är takfläkten utrustad med utetemperaturkompensering 
ska temperaturgivaren placeras på takstosens norrsida 
m.h.a. medföljande
fäste och genomföring.

Vik plåtfästet vid anvisningen,
skruva fast på lämpligt sätt,
montera genomföringen,
stick i temperaturgivaren.

Produktinformation

Allmän information
Denna installationsmanual avser produktgruppen Tak-
fläktar under benämningen CASA-F. 

Användningsområde 
CASA F takfläktar är avsedda att placeras utomhus och 
användas som frånluftsfläkt för allmänventilation där 
luftströmmens temperaturområde är +5 till +70 °C i en 
timma (60 °C  kontinuerlig drift) och placeras monterad 
på befintlig eller nyinstallerad takgenomförning. 

 FARA
 Fläktarna är inte avsedda att användas i 
 en riskfylld miljö, eller anslutas till rök-
 kanaler.

 AKTAS
 Vidta nödvändiga åtgärder för att för
 hindra bakströmning av förbrännings
 gaser genom rökgångar för andra 
 anordningar i samma rum, avsedda för 
 förbränning av gas eller andra bränslen.

Manuella funktioner
CASA F med manuell inställning av fläktvarvtalet är 
försedd med en inbyggd potentiometer, med vilken 
fläktvarvtalet kan ställas 0-100%. Detta värde kan änd-
ras manuellt för justering av fläktvarvtalet och fläktpres-
tanda.  
En extern potentiometer kan anslutas vid  
behov (Art.nr. TB00651).  
 
Om detta ska göras måste först den inbyggda potentio-
metern kopplas loss från plintarna. 

Automatiska funktioner
CASA F med inbyggt styrsystem har en regulator som 
konstanthåller kanaltrycket enligt inställt börvärde och 
ställbar utetemperaturkompensering som ökar eller 
minskar trycket i relation till utetemperaturen. 
Det inbyggda styrsystemet kan även anslutas till externa 
funktioner som larmindikering samt hög och lågfartsfor-
ceringar. 

H
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Genomförande
 VARNING
 Installera takfläkten så att dess 
 stabilitet alltid garanteras under drift.   
 elektriska installationen skall utföras av
 behörig elektriker.

Allmänt
Takfläkten är konstruerad för att monteras på en anslut-
ningsstos eller takgenomförning. Om befintlig takge-
nomföring skall användas är det viktigt att den är plan 
och ren så tätning mellan takfläktens bottenram och 
takgenomförningen blir fullgod.

Ta loss bottenramen från fläkten genom att ta bort de 2 
låsskruvarna på inspektionssidan. Lyft fläktdelen ca 10 
cm i framkant. Haka ur låshaken och fäll tillbaka fläkt-
delen. Lossa de 4 övre skruvarna som håller gångjärnen. 
Lyft av fläktdelen från bottenramen.

 AKTAS
 Var försiktig med fläktdelen så inte 
 tätningslisten mellan fläktdelen och 
 bottenramen skadas.

Skarven mellan takgenomföring och bottenramen tätas 
med lämplig tätningslist/tätningsmedel (medföljer ej). 
Bottenlådan placeras noggrant och på lämpligt sätt i 
takgenomföringen. Kontrollera med vattenpass att bot-
tenramen är plan. Tänk på gångjärnens placering och 
öppningsriktningen.
Fixera med bult (medföljer ej) i de 4 hålen för infästning, 
se skiss nedan. Dra åt skruvar jämnt.

När bottenramen är fixerad i takstosen kan fläktdelen 
återmonteras på bottenramen. Placera fläktdelen på 
bottenramen och centrera in den över bottenramen. 
Montera de 4 skruvarna till gångjärnen.

Öppna fläktdelen från inspektionssidan och sätt i låsha-
ken i sitt läge.

 VARNING
 Fläktdelen är tung, var försiktig när du 
 lyfter fläktdelen så den inte får övervikt 
 och faller. Du behöver inte lyfta mycket 
 för att låshaken ska gå i sitt läge.

Skruva tillbaka de två låsskruvarna på inspektionssidan 
och säkra med verktyg.
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Elektrisk anslutning

 FARA
 Elektrisk anslutning skall göras av 
 behörig elektriker enligt gällande 
 föreskrifter.
 
 Se till att säkerhetsbrytaren är 
 avstängd och strömmen bruten.

Allmänt

Fläktmotorerna i CASA F är direktdrivna med motorer av 
typen EC (Electrical commutated). Utrustningen måste 
anslutas till en fast installerad säkerhetsbrytare eller fast 
väl synligt jordat uttag.

1-fas 230V anslutning (CASA F 041-082)
Fläkten levereras försedd med 1,8 m jordad gummikabel 
och stickpropp. 
Stickproppen utgör säkerhetsbrytare och ska alltid kopp-
las ur vid arbeten med takfläkten. 

3-fas 400V anslutning (CASA F 083-)
Elektrisk anslutning görs i styrlådan under fläktens lock 
(se bilder nedan), via en säkerhetsbrytare som finns 
tillgänglig som tillbehör.
Art.nr TB00650.

 

x8

x3

CASA F 083-
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El-schema 

Manuella funktioner (CASA F-xxx-0-0-xx)
Takfläktar utan styrsystem har en inbyggd potentiometer 
för att ställa in fläktvarvtalet. 

 FARA
 Endast behörig elektriker eller service-
 personal utbildad av Swegon får utföra 
 in greppi takfläkten i samband med 
 elektrisk installation.

1-fas 230V 3-fas 400V

Automatiska funktioner 1-fas 230V
Tryckreglering med utetemperaturkompensering och 
Wi-Fi modul

Automatiska funktioner 3-fas 400V
Tryckreglering med utetemperaturkompensering och Wi-Fi 
modul

Öka (+) eller minska (-) 
varvtalet med potentiometern
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Grundinställningar vid leverans

CASA Fxxx-0-0-xx         
Takfläktar med manuell inställning av fläktvarvtal:
 
Varvtal:        70%   (0-100)

CASA Fxxx-1-1-xx
Takfläktar med inbyggd styrutrustning:
Minflöde:       50%  (0-100)
Normalflöde:       70%  (0-100)
Maxflöde:       90%  (0-100)

P Tryckstyrning:       150Pa  (0-700)

Tryckstyrning med temperaturkompensering  
P1 Min tryck Pa:      120Pa  (0-700)
T1 Min temp °C:      -10°C  (-30 - +30) 
P2 Max tryck Pa:      150Pa  (0-700) 
T2 Max temp °C:      10°C  (-30 - +30) 

Wi-Fi kommunikation:

Wi-Fi nätverksnamn:      CASA F
Lösenord:       abcd1234
Webadress:       192.168.22.1

(Vi rekommenderar Google Crome som webbläsare)

Identifikation

Typskyltar är placerade på 
fläktens bakstycke, till vän-
ster om inkommande elan-
slutning. Samt på fläktdelens 
undersida och blir åtkomlig 
då fläktdelen fälls.
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Funktioner 

Allmänt

Manuella funktioner (CASA F-xxx-0-0-xx)
CASA F med funktion för manuell inställning av fläkt-
varvtalet är försedd med en inbyggd potentiometer, 
med vilken fläktvarvtalet kan ställas 0-10V. Detta värde 
kan ändras manuellt för justering av fläktvarvtalet och 
fläktprestanda. En extern potentiometer kan anslutas 
vid behov. Om detta ska göras måste först den inbyggda 
potentiometern kopplas loss från plintarna.

Automatiska funktioner (CASA F-xxx-1-x-xx)
CASA F med inbyggt styrsystem har en regulator som 
konstanthåller kanaltrycket efter inställt börvärde, och 
ställbar utetemperaturkompensering som ökar eller 
minskar trycket i relation till utetemperaturen. 

OBS! För att säkerställa att funktionen tryckstyrning av 
fläkt fungerar till fullo, kräver detta ett kanaltryck på 
minst 100 Pa.

OBS! Man kan aldrig ställa in ett högre fläkttryck än vad 
kanalsystemet klarar av. För att få en uppfattning av vad 
det aktuella kanalsystemet klarar av för max tryck, kan 
man välja % styrning och ställa fläkten på 100% för att 
därefter läsa av max. trycket i tryckmenyn nedanför.

Externa funktioner

Normal - Stopp alt. Normal - Lågfart
Motorn kan regleras till lågfart via slutning mellan plint 
1-2 eller stoppas via slutning mellan 2-4 på plint X3. 

Normal - Högfart
Motorn kan regleras till högfart genom slutning mellan 
3-4 på plint X3.

Larmrelä
Styrningen är utrustad med ett växlande relä för status 
och felindikering, plint märkt ”Larmrelä X6”. Max be-
lastning 250 VAC, 2A. 

Reläet är normalt draget och släpper vid följande hän-
delser. 
1. Matningsspänning försvinner
2. Ett eller flera av följande fel föreligger
Err.1  Avbrott i temperatursensor. 
Err.2  Tryckgivare reagerar inte. 
Err.3  Tacho signal uteblir från fläkt.
Err.5  Reglerat tryck når inte börvärde.

 FARA
 Farlig spänning kan finnas vid relä-
 utgångarna även om enheten är 
 avstängd.
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Programmering av styrningen

Allmänt
Inställning av den inbyggda styrningen kan göras på 
två sätt. Antingen med navigeringsratten på styrkortet, 
eller trådlöst via mobil, surfplatta eller laptop med WI-Fi 
anslutning.  

Programmering via Wi-Fi anslutning 
(CASA F-xxx-1-1-xx)
Fläktar som är beställda med den trådlösa Wi-Fi anslut-
ningen levereras med denna färdigkopplad. Wi-Fi mo-
dulen är placerad på fläktens baksida intill inkommande 
elanslutning.

När takfläkten är spänningsatt startar Wi-Fi modulen 
automatiskt och genererar ett lokalt nätverk samt en 
hemsida där takfläktens alla inställningar visas i realtid 
och specifikt för den takfläkt du är inloggad på. 

Ansluta till nätverket:
Med mobil, surfplatta eller laptop (Vi rekommenderar 
att man använder Google Chrome som webläsare). Gå 
till Wi-Fi inställningar, efter några sekunder visas nätverk 
CASA F, välj anslut till CASA F.
Första gången du loggar in ombeds du uppge lösenord: 
abcd1234

Öppna nu webläsaren och skriv in 192.168.22.1  
i sökfältet för att komma till takfläktens startsida.

Starta fläkten genom att klicka på den upplysta stopp-
symbolen. Du ändrar börvärdet genom att klicka på 
kugghjulet till höger om den symbolfunktion du vill 
ändra. I de olika undermenyerna visas inställningar 
grafiskt i diagram och ger en god överblick om regler-
funktionerna.

OBS!
För att uppnå maximal funktionalitet rekommenderas 
Google Chrome som webläsare samt att man har den 
senaste mjukvaruversionen i sin mobil/tablet/webläsare 
samt att ni förlänger skärmsläckartiden i er mobil/ta-
blet till maximal tid. Om man har ett större projekt och 
injusterar ett antal fläktar rekommenderar vi att man 
rensar sin WiFi historik i sin mobil/tablet innan nästa 
fläkt injusteras.

Igångkörning/drift
 
 VARNING
 Se till att eventuellt beröringsskydd och 
 fläktens lock är monterade. Samt 
 att fläktdelen är i stängt läge och lås-
 skruvar monterade. 
 Risk för personskador!

Allmänt
Takfläkten är konstruerad för kontinuerlig drift. Om tak-
fläkten skall startas mer än tre gånger per timme, skall 
Swegon kontaktas för att verifiera motorns lämplighet.
1. Kontrollera att inga främmande föremål finns   
    i takfläkten eller kanalsystem.
2. Starta takfläkten genom att slå på säker- 
     hetsbrytaren eller sätta i stickproppen.

Luftflödet kan fastställas genom att mäta differens-
trycket i mätnippeln som är placerad vid inkommande 
strömförsörjning på takfläktens baksida.
Beräkna aktuellt flöde med k-faktor enligt tabell. (finns 
på alla modeller utom CASA F-041-x-x-xx).

 

Takfläktar med manuell varvtalsinställning
Takfläkten levereras med en grundinställning på 40%. 
Mät luftflödet och justera genom att öka (+) eller 
minska (-) varvtalet och därmed luftflödet med potentio-
metern. 

Det kan behövas justeringar i elutrymmet (inställning av 
potentiometer). Locket måste dock vara stängt under 
drift. 

Mätnippel
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Wi-Fi räckvidd och förlängning

Wi-Fi modulen har en räckvidd upp till 150 m fritt fält, 
men begränsas av stål, trä och betong. 

 
Saknas internt nätverk i fastigheten så finns Wi-Fi Link 
som tillbehör, denna är avsedd att användas som tillfäl-
lig förlängning av signalen i samband med inställning 
av styrningen i samband med luftinjusteringen. Denna 
består av sändare och mottagare med 230 V nätaggre-
gat. Efter avslutad installation tar man med sig   Wi-Fi 
Link till nästa projekt.

Inställningar 
Ändra namn och lösenord på det lokala Wi-Fi nät-
verket
I de fall det finns flera CASA F inom räckhåll, skall man 
byta namn på det nätverk CASA F genererar. Detta görs 
under fliken inställningar.  
Lösenordet ska vara minst åtta tecken. - Bekräfta lösen-
ordert. För ett starkt lösenord, använd både bokstäver 
och siffror.
Använd endast a-z, A-Z och 0-9 i lösenordet.
OBS! Använd ej Å, Ä eller Ö!! 

Vid installation av flera fläktar skall man starta 
en fläkt i taget, och ge den ett unikt individnamn, 
exmpelvis FF1. Fortsätt därefter med fläkt nummer 
två osv.

Klicka på symbolen för inställningar.
Fyll i det individnamn du önskar i fältet:  
(Namn) med minst ett tecken. I fältet Lösenord, väljer 
man det lösenord man vill ha.  Lösenordet ska vara 
minst åtta tecken. - Bekräfta lösenordet. 
Klicka på Ställ In.
Systemet startar om med de nya inställningarna (reboo-
ting) och du uppmanas att ansluta till den nya Wi-Fi 
anslutningen. För att komma tillbaka till huvudmenyn 
klickar du på tillbaka längst ned på sidan.
Leta upp nätverket med den nya benämningen under 
inställningar - Wi-Fi i mobilen/paddan/datorn.
Du uppmanas ange det lösenord du nu valt för enheten. 

Startsidans huvudmeny
Funktioner är upplysta då de är aktiva. 

Förreglingar
Om de externa ingångarna för forcering eller stopp är 
aktiverade har dessa funktioner högre prioritet än änd-
ringar på takfläktens websida.

Grafisk återkoppling i realtid
Menyerna har tydliga skjutreglage med vilka inställ-
ningar görs. Grafiken visar ändringarna och ärvärdet för 
takfläkten i realtid. 
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Funktioner

 
Fläktinställning i procent
Parameter för normal, hög och lågfart ställs in, med 
önskad fläkthastighet i procent.

Tryckstyrd reglering. 
Endast en parameter, önskat tryck, ställs in. 
Parametern justeras in med skjutreglage. Värdet åter-
speglas direkt i grafen.

 
Tryckstyrd reglering, temperaturkompenserad
Parametrar justeras in med skjutreglage. Värden åter-
speglas direkt i grafen: låg temperaturgräns, tryck vid 
låg temperaturgräns, hög temperaturgräns, tryck vid 
hög temperaturgräns.

Flödeslägen i prioritetsordning
Funktioner är upplysta då de är aktiva. 

Fläkt Stoppad

Fläkt Högfart

Fläkt Lågfart

Larmindikering
Larm visas i klartext och med symbol

Mer om larm och larmåterställning finns på sidan 15.

Veckour
Wi-Fi funktionen har ett inbyggt veckour som som kan 
styra fläkten i olika fläkthastigheter under olika tider på 
dygnet och veckodagar. 

A: Alla dagar + 7d (markerar alla dagar samtidigt). 
Genom att klicka på en dag markeras denna dag och 
kommer att tilldelas den timerinställning som ställs in. 
Flera dagar kan markeras samtidigt, dessa får samma 
timerinställning.

B: Tid 1, vänstra fältet är starttiden och högra fältet är 
stopptiden.  Klicka i Använd för att tiduret skall aktive-
ras. På höger sida väljs om hög/lågfart ska användas.

C: Tid 2, vänstra fältet är starttiden och högra fältet är 
stopptiden.  Klicka i Använd för att tiduret skall aktive-
ras. På höger sida väljs om hög/lågfart ska användas.

D: Återställning av timerinställningar visuellt. Återställer 
INTE timerinställningar. Denna knapp återställer endast 
inmatningsfönstren till sitt grundläge.

E: OBS! Man måste trycka ”Ställ in” för att godkänna 
de tider man lagt in.  Om de är godkända kommer det 
upp en meny i ovankant med texten ”Tiderna ställdes 
in” och man får då också klock- symbol uppe i högra 
hörnet på huvudmenyn.

För att gå till startsidans huvudmeny scrollar du längst 
ned på sidan och klickar på ”tillbaka”.



14

CASA F.070323

Rätt till ändringar förbihålles.www.swegon.se

Programmering via styrkortet
Styrkortet är försett med en display och en klickbar na-
vigeringsratt, med vilken alla inställningar görs. Genom 
att vrida knappen ändrar man mellan olika funktioner 
och ändrar parametervärde. En knapptryckning bekräf-
tar värdet eller den funktion som är vald.

Uppstart
Vid första uppstart sker följande,
Först visas aktuell 
programversion.
Därefter startar styr-
systemet upp och går till
senaste inställning.
Fabriksinställning är OFF. 

Huvudmeny
Tryck på navigeringsratten för att komma till huvudme-
nyn.

Vrid ratten för att välja
funktion. Aktuell funktion
indikerar med blinkning.

o Stoppa fläkten
% Driftinställningar 0-100
P Tryckreglering Pa
Pc Tryckreglering Pa med utetempkomp.
i Inställningar

Inställning av fläktvarvtal
- vrid till % blinkar

- tryck på ratten

- aktuellt värde visas 

- tryck på ratten

- aktuellt värde blinkar
- ställ nytt värde genom 
   att vrida på ratten
- nytt värde blinkar

- bekräfta med ett tryck

Åter till huvudmenyn
- tryk två ggr på ratten
- % blinkar
- vrid på ratten och huvudmenyn  
  visas med valt driftläge blinkande

Inställning av tryckreglering
Tryckreglering kan fungera som ren tryckreglering och 
konstanthålla kanaltrycket, eller tillsammans med ute-
temperaturkompensering. 

Inställning sker på samma sätt, genom navigeringsrat-
ten, men nu under menyn P för tryckreglering, eller Pc 
med utetemperaturkompensering.

Välj
P Tryckreglering Pa
- här visas aktuellt börvärde / aktuellt ärvärde
- använd navigeringsratten för att ställa in önskat börvärde.

Välj 
Pc Tryckreglering Pa med utetempkomp.
- här visas aktuellt börvärde / aktuellt ärvärde
- tryck på navigeringsratten för att gå till undermenyn för 
utetemperaturkompensering. Vrid ratten för att växla mellan
P1 Börvärde för Min tryck Pa
T1 Börvärde för Min temp °C
P2 Börvärde för Max tryck Pa
T2 Börvärde för Max temp °C
- ställ in önskat värde.
- när du är klar visas aktuell utetemperatur.

- bekräfta med två tryck
- vrid ratten så Pc blinkar
- tryck på ratten och huvudmenyn visas igen.

Återställning av lösenord/ID
Har lösenordet för WiFi anslutningen blivit avglömt så 
kan man enkelt återgå till fabriksinställning genom föl-
jande återgård. Återställaning av lösenord/ID kan endast 
utföras direkt på fläktens styrkort.

Genom att vrida nappen ändrar man mellan olika funk-
tioner och ändrar parametervärde. En knapptryckning 
bekräftar värdet eller den funktion som är vald.

Huvudmeny
Tryck på navigeringsratten för att komma till huvudmenyn.

Vrid ratten åt höger för att välja funktion w. Aktull funk-
tion indikerar med blinkning.

w wifi

Tryck på navigeringsratten. Välj reset WiFi.

Välj Exit för att återgå till huvudmenyn.

Återmontera lock för allåda och fläkt.

Återgå till trådlös wifi anslutning och logga in med an-
vändar id: CASA-F och ange lösenord: abcd1234

Ange nu nytt ID/lösenord fr enheten, enligt beskrivning-
en på sidan 11.

w



CASA F.070323

Rätt till ändringar förbihålles. 15www.swegon.se

Driftsättning

 VARNING
 Inga åtgärder får utföras innan tak-
 fläkten stoppat och spänningen är 
 bruten!

Kontrollera följande före första start.
- Alla elanslutningar korrekt utförda.
- Skyddsjord är ansluten.
- Säkerhetsanordningar på plats (skyddsgaller)
- Installationsmaterial och främmande föremål   
   avlägsnade från hölje och kanalsystem.
- Att fläkthjulet kan rotera fritt och utan kon-
   takt med inloppskona.
- Att eventuell temperaturgivare är monterad 
   på takstosens norrsida.
- Rotationsriktningen ska vara den som visas 
   av riktningspilen (3-fas).
- Motorn arbetar jämnt, utan onormalt buller.
- Kontrollera att spalt för dränering är fri så 
   eventuellt regnvatten kan rinna ut på sidan.

Ljudnivåer överskridande 70 dB(A) kan förekomma. 

Injustering av installationen:
• Det kan behövas justeringar i elutrymmet under test-
ning (inställning av potentiometer). Locket måste vara 
stängt under drift.

Dränering för 
eventuellt 
regnvatten

Larm 
Felmeddelande visas med felkod i styrkortets display, 
samt i klartext på takfläktens websida om Wi-Fi är instal-
lerad och aktiv. Larm kan genereras av följande orsaker:

Err.1 Avbrott i temperatursensor. 
Felet återställs automatiskt då avbrottet är åtgärdat.

Err.2 Tryckgivare reagerar inte. 
Felet återställs automatiskt om tryckmätarens funktion 
återkommer.

Err.3 Tachosignal uteblir från fläkt.
Reglermode går över till stop. Fläkten måste startas via 
LCD meny eller Wifi för att kvittera felet. 

Err.5 Reglerat tryck når inte börvärde.
Gäller både för högt och för lågt ärvärde. Felet återställs 
då reglerat tryck når börvärde. 

Uteblir funktion för tryckreglering (Err 1, 2, 5) övergår 
styrning till drift i procent (%) tills felet är åtgärdat eller 
kvitterat.

 VARNING
 Inga åtgärder får utföras innan tak-
 fläkten stoppat och spänningen är 
 bruten!

Felsökning
Följ nedanstående anvisningar om fläkten har stannat:
- Bryt strömmen till fläkten några minuter och försök 
därefter starta om den igen.

- Försäkra dig om att fläkthjulet kan snurra fritt. Koppla 
bort strömförsörjningen och avlägsna därefter eventu-
ella blockeringar.

Slå till strömförsörjningen igen och kontrollera att fläk-
ten startar. 

Kontakta återförsäljaren om fläkten inte går att starta.
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Underhåll och tillsyn
Viktigt

 FARA
 Service och reparationer, utöver normal 
 skötsel, ska utföras av fackman eller vid 
 elektriska ingrepp, behörig elektriker.

Riskområden med rörliga delar
Rörliga delar är fläkthjul.
 
 VARNING
 Vänta tills fläkten stannat innan ingrepp. 
 Vänta tills varma ytor svalnat. 
 Återmontera  alla eventuellt demon-
 terade delar innan uppstart sker. 
 Risk för personskador!

Fälla upp/ned takfläkt
Takfläkten är fällbar för inspektion och underhåll.

 VARNING
 Se till att takfläkten inte plötsligt fälls 
 tillbaka i nedfällt läge. 
 Risk för personskador!

 VARNING
 Takfläkten har vassa hörn och 
 kanter, var försiktig när du jobbar 
 med fläkten, den väger ganska 
 mycket. Använd skyddskläder!

Underhåll
Fläkt och hölje ska rengöras vid behov, minst en gång 
om året, så att felbalansering och onödigt slitage på 
motorn undviks.
Fläktlagren är underhållsfria och ska bara bytas ut om 
de är skadade. Använd inte högtrycksrengöring, vatten 
eller ånga när du rengör fläkten. Kontrollera att fläkthju-
lets balansvikter inte har rubbats och att fläktbladen inte 
har böjts. Lyssna efter onormala ljud.

Efter avslutat arbete
Kontrollera att beröringsskydd är monterade och lås-
skruvar för inspektion är monterade och åtdragna med 
verktyg.

Driftsätt 
Anslut stickpropp och slå på säkerhets-
brytaren. Kontrollera att fläkten startar. Kontrollera att 
motorn arbetar jämnt, utan onormalt buller.

Drag ur stickproppen, lossa temperatur-
givaren och Wi-Fi modulen.

Vänta tills fläkthjulet stan-
nat helt. Öppna locket 
genom att lossa 4st T20 
Torx. Lyft av locket. 
Rengöring av takfläktens 
insida och fläkthjul kan 
utföras utan att demontera 
fläktenheten.

 x2 
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Reparationsarbeten på fläktdelen
Viktigt

 FARA
 Utför inte reparationsarbeten på hög 
 höjd. Risk för nedfallande delar och 
 personskador!

Demontera fläktenhet
Fläktenheten på CASA F 04x-06x kan enkelt demonte-
ras för rengöring och underhåll.

Återmontera i omvänd ordning
- Kontrollera att gummibussningar är 
   centrerade över styrpinnarna innan 
   fläkenheten trycks på plats. 
- Kontrollera att fläkthjulet snurrar fritt innan 
   locket återmonteras.

Efter avslutat arbete
Kontrollera att beröringsskydd är monterade och lås-
skruvar för inspektion är monterade och åtdragna med 
verktyg.

Driftsätt 
Anslut stickpropp och slå på säkerhets-
brytaren. Kontrollera att fläkten startar. Kontrollera att 
motorn arbetar jämnt, utan onormalt buller.

Drag ur stickproppen, lossa temperatur-
givaren och Wi-Fi modulen.

Vänta tills fläkthjulet 
stannat helt. Öppna 
locket genom att lossa 
4st T20 Torx.

Vicka fläktenheten försik-
tigt, sida till sida medan 
fläktenheten lyfts uppåt.

Lyft ur fläkt-
enheten. 

Det är nu en-
kelt att komma 
åt att rengöra 
hela fläktde-
len.
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□

□Mått och vikt

Typ A B C D E F G H I Vikt k-faktor Spänning Märkström

CASA F041 415 419 227 437,5 325 345 255 150 505 12 N/A 1-fas 230 V 0,8 A

CASA F042 415 419 269 437,5 325 345 255 180 530 14 29,8 1-fas 230 V 1,4 A

CASA F061 592 596 354 614,5 450 450 392 260 720 23 31,9 1-fas 230 V 1,2 A

CASA F062 592 596 405 614,5 450 450 392 255 770 25 41,7 1-fas 230 V 1,65 A

CASA F063 592 596 405 614.5 450 450 392 255 770 28 40,5 1-fas 230 V 2,2 A

CASA F081 800 804 420* 825 660 660 600 365 920 48 42,3 1-fas 230 V 2,2 A

CASA F082 800 804 459* 825 660 660 600 378 949 55 59,8 1-fas 230 V 3,3 A

CASA F083 800 804 495* 825 660 660 600 390 980 60 81,3 3-fas 400 V 2,1 A

* Lyftöglor tillkommer med +35 mm

q=k•   p
CASA F 061-083 är utrustade med mätuttag för 
differenstryck. 
Använd ovan ekvation för att beräkna flöde via 
q-dysa:
q = luftflöde [m3/h]
k = k-faktor (se tabell ovan)
p= differenstryck q-dysa / kanal [Pa]
Mätnoggrannhet +/- 5 %
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Anvisningar för isärtagning




