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Guide för utbyte av äldre
FTX-aggregat



02 04-11-2020 Rätt till ändringar förbehålles.

Innehåll
CASA Översikt
LÄGENHETS- OCH VILLAAGGREGAT
Swegon CASA TWIST som ersättare för BAHCO BAF
Swegon CASA R2 Smart som ersättare för BAHCO ACF Minivent
Swegon CASA R2 Smart som ersättare för BAHCO ACF ”Minimaster”
Swegon CASA R2 Smart som ersättare för Rexonet RDKA, RDKB, RDKC, BAHCO ACC
Swegon CASA R2 Smart som ersättare för Essvex 55 utan kåpa
Swegon CASA R2 Smart som ersättare för Ventex 200 med kåpa
Swegon CASA CombiWin som ersättare för luftvärmare BAHCO ACJ/Fläkt ACJ
Swegon CASA R5 Smart som ersättare för SVAB Maxvex/SEBO Max
Swegon CASA R5-H Smart som ersättare för Flexit VG400
Swegon CASA R5-H Smart som ersättare för FLÄKT RDAA
Swegon CASA R5-H Smart som ersättare för FLÄKT RDAC
Swegon CASA R5-H Smart som ersättare för PM-LUFT VVVA (Villasparbössan)
Swegon CASA R5-H Smart som ersättare för SVAB VEVEX (SEBOVEX)

STÖRRE AGGREGAT
Swegon CASA R7-H Smart som ersättare för SEBO Induvex 600
Swegon CASA R9-H Smart som ersättare för SEBO Induvex 800

Swegon CASA R15-H Smart som ersättare för SEBO Plusvex 1000/1200
ABB/Fläkt (Fläkt Woods) RDKG för montage med eller utan spiskåpa

LCC-ANALYS
KVALITET I VARJE DETALJ
Swegon CASA flödesområden
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Motströms värmeväxlare 
Motströms plattvärmeväxlare består av tunna aluminiumlameller som bildar korsvi-
sa och parallella lu� kanaler. Den varmare frånlu� en värmer lamellerna och överför 
värme till den kallare tillu� en. E� ersom lu� strömmarna går parallellt och motriktat blir 
kontakt-ytan stor. Temperaturverkningsgraden är upp till 84 %. Till- och frånlu�  har 
helt åtskilda lu� kanaler och eventuella lukter i frånlu� en kan inte återföras i tillu� en. 
Värmeväxlaren återvinner inte fukt till tillu� en, vilket är fördelaktigt i bostäder med 
hög fuktbelastning (t.ex. bostäder med bastu).

Roterande värmeväxlare
Roterande värmeväxlare består av ett roterande hjul med ett stort antal små lu� -
kanaler av aluminium. Den varmare frånlu� en värmer kanalerna och överför värme 
till den kallare tillu� en. Temperaturverkningsgraden är upp till 86 %. En viss mängd 
fukt, som bortförs med frånlu� en, återvinns till tillu� en. Detta är särskilt fördelaktigt 
på vintern då utelu� en o� ast är torr och orsakar problem för både människor och 
inredning. Om bostaden har hög fuktbelastning måste frånlu� s� ödet vara tillräckligt 
för att föra bort fukten.

29-06-2020 Löpande produktutveckling kan medföra ändringar utan föregående meddelande.

Free Air W3 Smart xs W4 Smart xs W5 Smart W9 Smart R2 Smart | Nordic R3 Smart R5 Smart R5-H Smart |EL R7 Smart |EL R7-H Smart |EL R9 Smart R9-H Smart R15 Smart R15-H Smart

Luftfl ödesområde 3-20 l/s 10-80 l/s 10-100 l/s 30-130 l/s 50-230 l/s 18-60 l/s 25-80 l/s 35-120 l/s 30-120 l/s 60-188 l/s 60-208 l/s 75-242 l/s 75-277 l/s 100-475 l/s 100-550 l/s

Bostadens storlek < 50 m2 < 150 m2 < 200 m2 < 250 m2 < 450 m2 < 140 m2 < 150 m2 < 240 m2 < 250 m2 < 450 m2 < 450 m2 < 500 m2 < 500 m2 < 850 m2 < 1000 m2

(SEC) i kWh            Kallt
                          Medel         
                 Varmt klimat

-81,3         A+
-42,4        A+
-17,5         E 

-78,0     A+
-40,3   A
-16,1      E

-78,2       A+
-40,3      A
-15,9        E

-80,6         A+
-42,1         A+
-17,4          E

-77,9         A+
-39,5         A
-15,0            E

-68,0         A+
-28,4         B
-5,7           F

-82,7         A+
-39,8         A
-15,2         E

-84,9         A+
-41,4         A
-16,5         E

- 84,7        A+
-41,0         A
-15,9         E

-84,5     A+
-41        A
-16,1      E

-84,4        A+
-41,1        A
-16,3        E

-86,1       A+
-42,4      A+
-17,4        E

-86,2        A+
-42,5        A+
-17,5         E

NRVU* NRVU*

Max luftfl öde 
(m3/h)

100 288 349 468 857 216 295 421 439 677 749 871 997 NRVU* NRVU*

Ljudeffektnivå
(LWA) i dB(A)

48 39 41 41 48 36 39 38 42 46 46 43 39 NRVU* NRVU*

Filterklass
M5 + M5 ISO ePM1 50% (F7) 

och ISO coarse (G3) 
+ metal fi lter

ISO ePM1 50% (F7) 
och ISO  coarse (G3) 

+ metal fi lter

ISO ePM1 50% (F7) 
och ISO coarse (G3) 

+ metal fi lter

ISO ePM1 50% (F7) 
och ISO coarse (G3) 

+ metal fi lter

ISO ePM1 50% (F7) 
2 st.

ISO ePM1 55% (F7) 
2 st.

ISO ePM1 55% (F7) 2st. 
och ISO coarse (G3)

ISO ePM1 50% (F7) 
2 st.

ISO ePM1 50% (F7) 
2 st.

ISO ePM1 50% (F7) 
2 st.

ISO ePM1 50% (F7) 
2 st.

ISO ePM1 50% (F7) 2 st. ISO ePM1 50% (F7) 
2 st.

ISO ePM1 50% (F7) 
2 st.

Verkninsgrad värme-
växlare (EN 308)

87% 82 % 82 % 85 % 84% 83 % 86 % 86 % 86 % 86 % 86 % 86 % 86 % 86 % 86 %

Styrsystem freeAir Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart

Luftfuktighet (RH)               
Hemma/Borta/Forcering (CO2) 
Luftkvalitet (VOC)    

Kompensering
funktioner

    
             

Kontrollpanel

Fjärrstyrsystem
Konfi gurerbara I/O 

eller Modbus
Konfi gurerbara I/O 

eller Modbus
Konfi gurerbara I/O 

eller Modbus
Konfi gurerbara I/O 

eller Modbus
Konfi gurerbara I/O 

eller Modbus
Konfi gurerbara I/O 

eller Modbus
Konfi gurerbara I/O 

eller Modbus
Konfi gurerbara I/O 

eller Modbus
Konfi gurerbara I/O 

eller Modbus
Konfi gurerbara I/O 

eller Modbus
Konfi gurerbara I/O 

eller Modbus
Konfi gurerbara I/O eller 

Modbus
Konfi gurerbara I/O 

eller Modbus
Konfi gurerbara I/O

 eller Modbus

Fläktar 30 W 230 W 230W 238 W 1020 W 234 W 230 W 230 W 234 W 340 W 340 W 340 W 340 W 1000 W 1000 W

Max totaleffekt 40 W 740 W 1240 W 2248 W 1780/2680 W 647 W | 947 W 250/750 W 250/1050 W 259 W | 959 W 365 W | 1765 W 365 W | 1765 W 366 W 366 W 1026 W 1026 W

Märkspänning 230 V, 50 Hz, 3 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 16 A 230V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A

Intern elektrisk
förvärmare 500 W 1000 W 1500 W  750 W

Extern elektrisk förvär-
mare (Kanalplacerat) 1200/2000 W 1200/2000 W 1200/2000 W 1200/2000 W 1200/2000 W 1200/2000 W

Intern elektrisk 
eftervärmare   500 W 500 W 500 W 900 W 400 /  700 W   500 W 800 W  700 W 1400 W  1400 W

Extern elektrisk efter-
värmare (Kanalplacerat) 900/1200 W 1200/2000 W 1200 W 1200/2000 W 1200/2000 W 1200/2000 W 1200/2000 W

Externt vattenbaserat 
värmebatteri/ kylbatteri
(Kanalplacerat)

  

Passivkyla med
automatisk 
sommarförbigång

              

Väggmontage     
Takmontage

Golvmontage           
Vindsinstallation        
Separat anslutning för 
spiskåpa

   

Kan integreras 
med spiskåpa

 

Inspektionssida R(L) R(L) R(L) R(L) R(L) R(L) R(L) L/R L L/R L L/R L L/R

Mått 

Height 493

597

Ø 125

Ø 125

Ø 125

Ø 125

Ø 125

Height 493

597 597

Height 951

Height 1312

1000

Height 700

599

Height 597

598

Height 932

855

Height 1200

1080

Height 1200

1080

  

Standardutrustning

Tillgänglig

Inte tillgängligt

Energiklassi� cering enligt EcoDesign direktiv Lot 6 (medel). Energiklass kan variera beroende på vald tillbehörsutrustning. 
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* De� nierad som ventilationsaggregat 
avsett för annat än bostäder
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W3 Smart xs

W4 Smart xs

W5 Smart

W9 Smart
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R5 Smart

R7-H Smart

R9 Smart

R9-H Smart

R7 Smart

R3 Smart

R2 Smart

R5-H Smart

R15 Smart

R15-H Smart

l/s 

Free 
Air

Smart styrteknik

Smart Access
Använd din mobila enhet för styrning och över-
vakning av ditt inomhusklimat. Anslut Smart 
Access-modulen till ditt ventilationsaggregat 
och koppla in den på ditt hemmanätverk.

Smart kontrollpanel
Vit väggmonterad kontrollpanel med färgdisplay 
och touchknappar för både infällt och utanpålig-
gande montage. 

Spiskåpa
Alla Smart spiskåpor kan användas för att reg-
lera ventilationsaggregatet i tre lägen (hemma, 
borta, forcering). Balanserar ventilation auto-
matiskt när spis� äkten används.

Fastighetsautomation
Centraliserad övervakning och styrning med 
hjälp av Modbus anslutningmodul eller kon� gu-
rerbara I/O:n.

Automatikfunktioner (tillval)
Intelligent ventilation har förmågan att identi� era de boendes be-
hov. Smart-systemet mäter inomhuslu� ens kvalitet och vet exakt 
hur mycket ventilation som erfordras i olika situationer!

Kompenseringfunktioner
Kompenserar ventilations� ödena i bostaden för att underlätta för 
den boende. 

Grundfunktioner
Du kan växla till ett lämpligt dri� läge allt e� er behov, eller låta det 
förprogrammerade veckouret växla dri� läge e� er den dygnsrytm 
du vill ha.

Forcering
Ett stort lu� � öde som används när ventilationsbehovet 
ökar, t.ex. i samband med matlagning, bastubad, dusch 
eller torkning av tvätt.

Hemma
Normalt lu� � öde. Garanterar att det � nns tillräckligt 
mycket frisk innelu�  i bostaden och att byggkonstruk-
tionerna mår bra.

Borta
Lågt lu� � öde. Minskar energiförbrukningen när ventila-
tionsbehovet i bostaden är litet.

På resa
Mycket lågt lu� � öde och lägre tillu� stemperatur. 
Används när bostaden är tom.

Intelligent fuktautomatik (RH) som standard
Marknadens mest avancerade fuktautomatik är nu 
standard i alla nya Swegon CASA ventilationsaggregat. 
Där traditionella fuktgivare enbart växlar ventilationen 
till forcering, analyserar Smart-automatiken inomhus-
lu� en kontinuerligt och reglerar ventilationen steglöst 
e� er de verkliga fuktvariationerna!

Hemma/Borta/Forcering-automatik (CO2)
sänker ventilationen automatiskt till Borta-läge och 
sparar energi när bostaden är tom. När de boende är 
hemma ökas ventilationen automatiskt till exakt rätt 
mängd fräsch lu�  in i bostaden.

Lu� kvalitetsautomatik (VOC)
ökar ventilationen om det upptäcks för mycket förore-
ningar i inomhuslu� en, såsom olika lukter eller ångor 
(avdunstande organiska föreningar).

Brasfunktion
En intelligent brasfunktion hjälper till att producera en 
korrekt mängd ersättningslu�  speci� kt för din eldstad. 
Underlättar tändning av brasan och säkerställer ren för-
bränning.

Funktion för spiskåpa
Balanserar ventilationen när spis� äkt används. Hjälper 
till att förhindra att för stort undertryck uppstår och 
förbättrar spis� äktens osuppfångningsförmåga.

Funktion för centraldammsugare
Balanserar ventilationen när centraldammsugare an-
vänds. Hjälper till att förhindra att för stort undertryck 
uppstår och förbättrar städresultatet.

Smart-automatiken är lätt att aktivera. Installationen kräver 
inga kabeldragningar i bostaden och kan även installeras ief-
terhand i äldre Smart-ventilationsaggregat.

Styrmöjligheter (tillval)
CASA Smart ventilationsaggregat är försedda med 
marknadens mest mångsidiga styrmöjligheter! Välj önskat 
styrsätt eller kombinera � era!
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CASA R7 och R9 ventilationsaggregat
är Passive House certi� erade.
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Motströms värmeväxlare 
Motströms plattvärmeväxlare består av tunna aluminiumlameller som bildar korsvi-
sa och parallella lu� kanaler. Den varmare frånlu� en värmer lamellerna och överför 
värme till den kallare tillu� en. E� ersom lu� strömmarna går parallellt och motriktat blir 
kontakt-ytan stor. Temperaturverkningsgraden är upp till 84 %. Till- och frånlu�  har 
helt åtskilda lu� kanaler och eventuella lukter i frånlu� en kan inte återföras i tillu� en. 
Värmeväxlaren återvinner inte fukt till tillu� en, vilket är fördelaktigt i bostäder med 
hög fuktbelastning (t.ex. bostäder med bastu).

Roterande värmeväxlare
Roterande värmeväxlare består av ett roterande hjul med ett stort antal små lu� -
kanaler av aluminium. Den varmare frånlu� en värmer kanalerna och överför värme 
till den kallare tillu� en. Temperaturverkningsgraden är upp till 86 %. En viss mängd 
fukt, som bortförs med frånlu� en, återvinns till tillu� en. Detta är särskilt fördelaktigt 
på vintern då utelu� en o� ast är torr och orsakar problem för både människor och 
inredning. Om bostaden har hög fuktbelastning måste frånlu� s� ödet vara tillräckligt 
för att föra bort fukten.

29-06-2020 Löpande produktutveckling kan medföra ändringar utan föregående meddelande.

Free Air W3 Smart xs W4 Smart xs W5 Smart W9 Smart R2 Smart | Nordic R3 Smart R5 Smart R5-H Smart |EL R7 Smart |EL R7-H Smart |EL R9 Smart R9-H Smart R15 Smart R15-H Smart

Luftfl ödesområde 3-20 l/s 10-80 l/s 10-100 l/s 30-130 l/s 50-230 l/s 18-60 l/s 25-80 l/s 35-120 l/s 30-120 l/s 60-188 l/s 60-208 l/s 75-242 l/s 75-277 l/s 100-475 l/s 100-550 l/s

Bostadens storlek < 50 m2 < 150 m2 < 200 m2 < 250 m2 < 450 m2 < 140 m2 < 150 m2 < 240 m2 < 250 m2 < 450 m2 < 450 m2 < 500 m2 < 500 m2 < 850 m2 < 1000 m2

(SEC) i kWh            Kallt
                          Medel         
                 Varmt klimat

-81,3         A+
-42,4        A+
-17,5         E 

-78,0     A+
-40,3   A
-16,1      E

-78,2       A+
-40,3      A
-15,9        E

-80,6         A+
-42,1         A+
-17,4          E

-77,9         A+
-39,5         A
-15,0            E

-68,0         A+
-28,4         B
-5,7           F

-82,7         A+
-39,8         A
-15,2         E

-84,9         A+
-41,4         A
-16,5         E

- 84,7        A+
-41,0         A
-15,9         E

-84,5     A+
-41        A
-16,1      E

-84,4        A+
-41,1        A
-16,3        E

-86,1       A+
-42,4      A+
-17,4        E

-86,2        A+
-42,5        A+
-17,5         E

NRVU* NRVU*

Max luftfl öde 
(m3/h)

100 288 349 468 857 216 295 421 439 677 749 871 997 NRVU* NRVU*

Ljudeffektnivå
(LWA) i dB(A)

48 39 41 41 48 36 39 38 42 46 46 43 39 NRVU* NRVU*

Filterklass
M5 + M5 ISO ePM1 50% (F7) 

och ISO coarse (G3) 
+ metal fi lter

ISO ePM1 50% (F7) 
och ISO  coarse (G3) 

+ metal fi lter

ISO ePM1 50% (F7) 
och ISO coarse (G3) 

+ metal fi lter

ISO ePM1 50% (F7) 
och ISO coarse (G3) 

+ metal fi lter

ISO ePM1 50% (F7) 
2 st.

ISO ePM1 55% (F7) 
2 st.

ISO ePM1 55% (F7) 2st. 
och ISO coarse (G3)

ISO ePM1 50% (F7) 
2 st.

ISO ePM1 50% (F7) 
2 st.

ISO ePM1 50% (F7) 
2 st.

ISO ePM1 50% (F7) 
2 st.

ISO ePM1 50% (F7) 2 st. ISO ePM1 50% (F7) 
2 st.

ISO ePM1 50% (F7) 
2 st.

Verkninsgrad värme-
växlare (EN 308)

87% 82 % 82 % 85 % 84% 83 % 86 % 86 % 86 % 86 % 86 % 86 % 86 % 86 % 86 %

Styrsystem freeAir Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart

Luftfuktighet (RH)               
Hemma/Borta/Forcering (CO2) 
Luftkvalitet (VOC)    

Kompensering
funktioner

    
             

Kontrollpanel

Fjärrstyrsystem
Konfi gurerbara I/O 

eller Modbus
Konfi gurerbara I/O 

eller Modbus
Konfi gurerbara I/O 

eller Modbus
Konfi gurerbara I/O 

eller Modbus
Konfi gurerbara I/O 

eller Modbus
Konfi gurerbara I/O 

eller Modbus
Konfi gurerbara I/O 

eller Modbus
Konfi gurerbara I/O 

eller Modbus
Konfi gurerbara I/O 

eller Modbus
Konfi gurerbara I/O 

eller Modbus
Konfi gurerbara I/O 

eller Modbus
Konfi gurerbara I/O eller 

Modbus
Konfi gurerbara I/O 

eller Modbus
Konfi gurerbara I/O

 eller Modbus

Fläktar 30 W 230 W 230W 238 W 1020 W 234 W 230 W 230 W 234 W 340 W 340 W 340 W 340 W 1000 W 1000 W

Max totaleffekt 40 W 740 W 1240 W 2248 W 1780/2680 W 647 W | 947 W 250/750 W 250/1050 W 259 W | 959 W 365 W | 1765 W 365 W | 1765 W 366 W 366 W 1026 W 1026 W

Märkspänning 230 V, 50 Hz, 3 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 16 A 230V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A

Intern elektrisk
förvärmare 500 W 1000 W 1500 W  750 W

Extern elektrisk förvär-
mare (Kanalplacerat) 1200/2000 W 1200/2000 W 1200/2000 W 1200/2000 W 1200/2000 W 1200/2000 W

Intern elektrisk 
eftervärmare   500 W 500 W 500 W 900 W 400 /  700 W   500 W 800 W  700 W 1400 W  1400 W

Extern elektrisk efter-
värmare (Kanalplacerat) 900/1200 W 1200/2000 W 1200 W 1200/2000 W 1200/2000 W 1200/2000 W 1200/2000 W

Externt vattenbaserat 
värmebatteri/ kylbatteri
(Kanalplacerat)

  

Passivkyla med
automatisk 
sommarförbigång

              

Väggmontage     
Takmontage

Golvmontage           
Vindsinstallation        
Separat anslutning för 
spiskåpa

   

Kan integreras 
med spiskåpa

 

Inspektionssida R(L) R(L) R(L) R(L) R(L) R(L) R(L) L/R L L/R L L/R L L/R

Mått 

Height 493

597

Ø 125

Ø 125

Ø 125

Ø 125

Ø 125

Height 493

597 597

Height 951

Height 1312

1000

Height 700

599

Height 597

598

Height 932

855

Height 1200

1080

Height 1200

1080

  

Standardutrustning

Tillgänglig

Inte tillgängligt

Energiklassi� cering enligt EcoDesign direktiv Lot 6 (medel). Energiklass kan variera beroende på vald tillbehörsutrustning. 
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* De� nierad som ventilationsaggregat 
avsett för annat än bostäder

Frånluft

Uteluft Tilluft

Avluft
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W3 Smart xs

W4 Smart xs

W5 Smart

W9 Smart
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R5 Smart

R7-H Smart

R9 Smart

R9-H Smart

R7 Smart

R3 Smart

R2 Smart

R5-H Smart

R15 Smart

R15-H Smart

l/s 

Free 
Air

Smart styrteknik

Smart Access
Använd din mobila enhet för styrning och över-
vakning av ditt inomhusklimat. Anslut Smart 
Access-modulen till ditt ventilationsaggregat 
och koppla in den på ditt hemmanätverk.

Smart kontrollpanel
Vit väggmonterad kontrollpanel med färgdisplay 
och touchknappar för både infällt och utanpålig-
gande montage. 

Spiskåpa
Alla Smart spiskåpor kan användas för att reg-
lera ventilationsaggregatet i tre lägen (hemma, 
borta, forcering). Balanserar ventilation auto-
matiskt när spis� äkten används.

Fastighetsautomation
Centraliserad övervakning och styrning med 
hjälp av Modbus anslutningmodul eller kon� gu-
rerbara I/O:n.

Automatikfunktioner (tillval)
Intelligent ventilation har förmågan att identi� era de boendes be-
hov. Smart-systemet mäter inomhuslu� ens kvalitet och vet exakt 
hur mycket ventilation som erfordras i olika situationer!

Kompenseringfunktioner
Kompenserar ventilations� ödena i bostaden för att underlätta för 
den boende. 

Grundfunktioner
Du kan växla till ett lämpligt dri� läge allt e� er behov, eller låta det 
förprogrammerade veckouret växla dri� läge e� er den dygnsrytm 
du vill ha.

Forcering
Ett stort lu� � öde som används när ventilationsbehovet 
ökar, t.ex. i samband med matlagning, bastubad, dusch 
eller torkning av tvätt.

Hemma
Normalt lu� � öde. Garanterar att det � nns tillräckligt 
mycket frisk innelu�  i bostaden och att byggkonstruk-
tionerna mår bra.

Borta
Lågt lu� � öde. Minskar energiförbrukningen när ventila-
tionsbehovet i bostaden är litet.

På resa
Mycket lågt lu� � öde och lägre tillu� stemperatur. 
Används när bostaden är tom.

Intelligent fuktautomatik (RH) som standard
Marknadens mest avancerade fuktautomatik är nu 
standard i alla nya Swegon CASA ventilationsaggregat. 
Där traditionella fuktgivare enbart växlar ventilationen 
till forcering, analyserar Smart-automatiken inomhus-
lu� en kontinuerligt och reglerar ventilationen steglöst 
e� er de verkliga fuktvariationerna!

Hemma/Borta/Forcering-automatik (CO2)
sänker ventilationen automatiskt till Borta-läge och 
sparar energi när bostaden är tom. När de boende är 
hemma ökas ventilationen automatiskt till exakt rätt 
mängd fräsch lu�  in i bostaden.

Lu� kvalitetsautomatik (VOC)
ökar ventilationen om det upptäcks för mycket förore-
ningar i inomhuslu� en, såsom olika lukter eller ångor 
(avdunstande organiska föreningar).

Brasfunktion
En intelligent brasfunktion hjälper till att producera en 
korrekt mängd ersättningslu�  speci� kt för din eldstad. 
Underlättar tändning av brasan och säkerställer ren för-
bränning.

Funktion för spiskåpa
Balanserar ventilationen när spis� äkt används. Hjälper 
till att förhindra att för stort undertryck uppstår och 
förbättrar spis� äktens osuppfångningsförmåga.

Funktion för centraldammsugare
Balanserar ventilationen när centraldammsugare an-
vänds. Hjälper till att förhindra att för stort undertryck 
uppstår och förbättrar städresultatet.

Smart-automatiken är lätt att aktivera. Installationen kräver 
inga kabeldragningar i bostaden och kan även installeras ief-
terhand i äldre Smart-ventilationsaggregat.

Styrmöjligheter (tillval)
CASA Smart ventilationsaggregat är försedda med 
marknadens mest mångsidiga styrmöjligheter! Välj önskat 
styrsätt eller kombinera � era!
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CASA R7 och R9 ventilationsaggregat
är Passive House certi� erade.



04 04-11-2020 Rätt till ändringar förbehålles.

Motströms värmeväxlare 
Motströms plattvärmeväxlare består av tunna aluminiumlameller som bildar korsvi-
sa och parallella lu� kanaler. Den varmare frånlu� en värmer lamellerna och överför 
värme till den kallare tillu� en. E� ersom lu� strömmarna går parallellt och motriktat blir 
kontakt-ytan stor. Temperaturverkningsgraden är upp till 84 %. Till- och frånlu�  har 
helt åtskilda lu� kanaler och eventuella lukter i frånlu� en kan inte återföras i tillu� en. 
Värmeväxlaren återvinner inte fukt till tillu� en, vilket är fördelaktigt i bostäder med 
hög fuktbelastning (t.ex. bostäder med bastu).

Roterande värmeväxlare
Roterande värmeväxlare består av ett roterande hjul med ett stort antal små lu� -
kanaler av aluminium. Den varmare frånlu� en värmer kanalerna och överför värme 
till den kallare tillu� en. Temperaturverkningsgraden är upp till 86 %. En viss mängd 
fukt, som bortförs med frånlu� en, återvinns till tillu� en. Detta är särskilt fördelaktigt 
på vintern då utelu� en o� ast är torr och orsakar problem för både människor och 
inredning. Om bostaden har hög fuktbelastning måste frånlu� s� ödet vara tillräckligt 
för att föra bort fukten.

29-06-2020 Löpande produktutveckling kan medföra ändringar utan föregående meddelande.

Free Air W3 Smart xs W4 Smart xs W5 Smart W9 Smart R2 Smart | Nordic R3 Smart R5 Smart R5-H Smart |EL R7 Smart |EL R7-H Smart |EL R9 Smart R9-H Smart R15 Smart R15-H Smart

Luftfl ödesområde 3-20 l/s 10-80 l/s 10-100 l/s 30-130 l/s 50-230 l/s 18-60 l/s 25-80 l/s 35-120 l/s 30-120 l/s 60-188 l/s 60-208 l/s 75-242 l/s 75-277 l/s 100-475 l/s 100-550 l/s

Bostadens storlek < 50 m2 < 150 m2 < 200 m2 < 250 m2 < 450 m2 < 140 m2 < 150 m2 < 240 m2 < 250 m2 < 450 m2 < 450 m2 < 500 m2 < 500 m2 < 850 m2 < 1000 m2

(SEC) i kWh            Kallt
                          Medel         
                 Varmt klimat

-81,3         A+
-42,4        A+
-17,5         E 

-78,0     A+
-40,3   A
-16,1      E

-78,2       A+
-40,3      A
-15,9        E

-80,6         A+
-42,1         A+
-17,4          E

-77,9         A+
-39,5         A
-15,0            E

-68,0         A+
-28,4         B
-5,7           F

-82,7         A+
-39,8         A
-15,2         E

-84,9         A+
-41,4         A
-16,5         E

- 84,7        A+
-41,0         A
-15,9         E

-84,5     A+
-41        A
-16,1      E

-84,4        A+
-41,1        A
-16,3        E

-86,1       A+
-42,4      A+
-17,4        E

-86,2        A+
-42,5        A+
-17,5         E

NRVU* NRVU*

Max luftfl öde 
(m3/h)

100 288 349 468 857 216 295 421 439 677 749 871 997 NRVU* NRVU*

Ljudeffektnivå
(LWA) i dB(A)

48 39 41 41 48 36 39 38 42 46 46 43 39 NRVU* NRVU*

Filterklass
M5 + M5 ISO ePM1 50% (F7) 

och ISO coarse (G3) 
+ metal fi lter

ISO ePM1 50% (F7) 
och ISO  coarse (G3) 

+ metal fi lter

ISO ePM1 50% (F7) 
och ISO coarse (G3) 

+ metal fi lter

ISO ePM1 50% (F7) 
och ISO coarse (G3) 

+ metal fi lter

ISO ePM1 50% (F7) 
2 st.

ISO ePM1 55% (F7) 
2 st.

ISO ePM1 55% (F7) 2st. 
och ISO coarse (G3)

ISO ePM1 50% (F7) 
2 st.

ISO ePM1 50% (F7) 
2 st.

ISO ePM1 50% (F7) 
2 st.

ISO ePM1 50% (F7) 
2 st.

ISO ePM1 50% (F7) 2 st. ISO ePM1 50% (F7) 
2 st.

ISO ePM1 50% (F7) 
2 st.

Verkninsgrad värme-
växlare (EN 308)

87% 82 % 82 % 85 % 84% 83 % 86 % 86 % 86 % 86 % 86 % 86 % 86 % 86 % 86 %

Styrsystem freeAir Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart

Luftfuktighet (RH)               
Hemma/Borta/Forcering (CO2) 
Luftkvalitet (VOC)    

Kompensering
funktioner

    
             

Kontrollpanel

Fjärrstyrsystem
Konfi gurerbara I/O 

eller Modbus
Konfi gurerbara I/O 

eller Modbus
Konfi gurerbara I/O 

eller Modbus
Konfi gurerbara I/O 

eller Modbus
Konfi gurerbara I/O 

eller Modbus
Konfi gurerbara I/O 

eller Modbus
Konfi gurerbara I/O 

eller Modbus
Konfi gurerbara I/O 

eller Modbus
Konfi gurerbara I/O 

eller Modbus
Konfi gurerbara I/O 

eller Modbus
Konfi gurerbara I/O 

eller Modbus
Konfi gurerbara I/O eller 

Modbus
Konfi gurerbara I/O 

eller Modbus
Konfi gurerbara I/O

 eller Modbus

Fläktar 30 W 230 W 230W 238 W 1020 W 234 W 230 W 230 W 234 W 340 W 340 W 340 W 340 W 1000 W 1000 W

Max totaleffekt 40 W 740 W 1240 W 2248 W 1780/2680 W 647 W | 947 W 250/750 W 250/1050 W 259 W | 959 W 365 W | 1765 W 365 W | 1765 W 366 W 366 W 1026 W 1026 W

Märkspänning 230 V, 50 Hz, 3 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 16 A 230V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A

Intern elektrisk
förvärmare 500 W 1000 W 1500 W  750 W

Extern elektrisk förvär-
mare (Kanalplacerat) 1200/2000 W 1200/2000 W 1200/2000 W 1200/2000 W 1200/2000 W 1200/2000 W

Intern elektrisk 
eftervärmare   500 W 500 W 500 W 900 W 400 /  700 W   500 W 800 W  700 W 1400 W  1400 W

Extern elektrisk efter-
värmare (Kanalplacerat) 900/1200 W 1200/2000 W 1200 W 1200/2000 W 1200/2000 W 1200/2000 W 1200/2000 W

Externt vattenbaserat 
värmebatteri/ kylbatteri
(Kanalplacerat)

  

Passivkyla med
automatisk 
sommarförbigång

              

Väggmontage     
Takmontage

Golvmontage           
Vindsinstallation        
Separat anslutning för 
spiskåpa

   

Kan integreras 
med spiskåpa

 

Inspektionssida R(L) R(L) R(L) R(L) R(L) R(L) R(L) L/R L L/R L L/R L L/R

Mått 

Height 493

597

Ø 125

Ø 125

Ø 125

Ø 125

Ø 125

Height 493

597 597

Height 951

Height 1312

1000

Height 700

599

Height 597

598

Height 932

855

Height 1200

1080

Height 1200

1080

  

Standardutrustning

Tillgänglig

Inte tillgängligt

Energiklassi� cering enligt EcoDesign direktiv Lot 6 (medel). Energiklass kan variera beroende på vald tillbehörsutrustning. 
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* De� nierad som ventilationsaggregat 
avsett för annat än bostäder
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R5 Smart

R7-H Smart

R9 Smart

R9-H Smart

R7 Smart

R3 Smart

R2 Smart

R5-H Smart

R15 Smart

R15-H Smart

l/s 

Free 
Air

Smart styrteknik

Smart Access
Använd din mobila enhet för styrning och över-
vakning av ditt inomhusklimat. Anslut Smart 
Access-modulen till ditt ventilationsaggregat 
och koppla in den på ditt hemmanätverk.

Smart kontrollpanel
Vit väggmonterad kontrollpanel med färgdisplay 
och touchknappar för både infällt och utanpålig-
gande montage. 

Spiskåpa
Alla Smart spiskåpor kan användas för att reg-
lera ventilationsaggregatet i tre lägen (hemma, 
borta, forcering). Balanserar ventilation auto-
matiskt när spis� äkten används.

Fastighetsautomation
Centraliserad övervakning och styrning med 
hjälp av Modbus anslutningmodul eller kon� gu-
rerbara I/O:n.

Automatikfunktioner (tillval)
Intelligent ventilation har förmågan att identi� era de boendes be-
hov. Smart-systemet mäter inomhuslu� ens kvalitet och vet exakt 
hur mycket ventilation som erfordras i olika situationer!

Kompenseringfunktioner
Kompenserar ventilations� ödena i bostaden för att underlätta för 
den boende. 

Grundfunktioner
Du kan växla till ett lämpligt dri� läge allt e� er behov, eller låta det 
förprogrammerade veckouret växla dri� läge e� er den dygnsrytm 
du vill ha.

Forcering
Ett stort lu� � öde som används när ventilationsbehovet 
ökar, t.ex. i samband med matlagning, bastubad, dusch 
eller torkning av tvätt.

Hemma
Normalt lu� � öde. Garanterar att det � nns tillräckligt 
mycket frisk innelu�  i bostaden och att byggkonstruk-
tionerna mår bra.

Borta
Lågt lu� � öde. Minskar energiförbrukningen när ventila-
tionsbehovet i bostaden är litet.

På resa
Mycket lågt lu� � öde och lägre tillu� stemperatur. 
Används när bostaden är tom.

Intelligent fuktautomatik (RH) som standard
Marknadens mest avancerade fuktautomatik är nu 
standard i alla nya Swegon CASA ventilationsaggregat. 
Där traditionella fuktgivare enbart växlar ventilationen 
till forcering, analyserar Smart-automatiken inomhus-
lu� en kontinuerligt och reglerar ventilationen steglöst 
e� er de verkliga fuktvariationerna!

Hemma/Borta/Forcering-automatik (CO2)
sänker ventilationen automatiskt till Borta-läge och 
sparar energi när bostaden är tom. När de boende är 
hemma ökas ventilationen automatiskt till exakt rätt 
mängd fräsch lu�  in i bostaden.

Lu� kvalitetsautomatik (VOC)
ökar ventilationen om det upptäcks för mycket förore-
ningar i inomhuslu� en, såsom olika lukter eller ångor 
(avdunstande organiska föreningar).

Brasfunktion
En intelligent brasfunktion hjälper till att producera en 
korrekt mängd ersättningslu�  speci� kt för din eldstad. 
Underlättar tändning av brasan och säkerställer ren för-
bränning.

Funktion för spiskåpa
Balanserar ventilationen när spis� äkt används. Hjälper 
till att förhindra att för stort undertryck uppstår och 
förbättrar spis� äktens osuppfångningsförmåga.

Funktion för centraldammsugare
Balanserar ventilationen när centraldammsugare an-
vänds. Hjälper till att förhindra att för stort undertryck 
uppstår och förbättrar städresultatet.

Smart-automatiken är lätt att aktivera. Installationen kräver 
inga kabeldragningar i bostaden och kan även installeras ief-
terhand i äldre Smart-ventilationsaggregat.

Styrmöjligheter (tillval)
CASA Smart ventilationsaggregat är försedda med 
marknadens mest mångsidiga styrmöjligheter! Välj önskat 
styrsätt eller kombinera � era!
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CASA R7 och R9 ventilationsaggregat
är Passive House certi� erade.



0504-11-2020 Rätt till ändringar förbehålles.04-11-2020 Rätt till ändringar förbehålles.

Motströms värmeväxlare 
Motströms plattvärmeväxlare består av tunna aluminiumlameller som bildar korsvi-
sa och parallella lu� kanaler. Den varmare frånlu� en värmer lamellerna och överför 
värme till den kallare tillu� en. E� ersom lu� strömmarna går parallellt och motriktat blir 
kontakt-ytan stor. Temperaturverkningsgraden är upp till 84 %. Till- och frånlu�  har 
helt åtskilda lu� kanaler och eventuella lukter i frånlu� en kan inte återföras i tillu� en. 
Värmeväxlaren återvinner inte fukt till tillu� en, vilket är fördelaktigt i bostäder med 
hög fuktbelastning (t.ex. bostäder med bastu).

Roterande värmeväxlare
Roterande värmeväxlare består av ett roterande hjul med ett stort antal små lu� -
kanaler av aluminium. Den varmare frånlu� en värmer kanalerna och överför värme 
till den kallare tillu� en. Temperaturverkningsgraden är upp till 86 %. En viss mängd 
fukt, som bortförs med frånlu� en, återvinns till tillu� en. Detta är särskilt fördelaktigt 
på vintern då utelu� en o� ast är torr och orsakar problem för både människor och 
inredning. Om bostaden har hög fuktbelastning måste frånlu� s� ödet vara tillräckligt 
för att föra bort fukten.

29-06-2020 Löpande produktutveckling kan medföra ändringar utan föregående meddelande.

Free Air W3 Smart xs W4 Smart xs W5 Smart W9 Smart R2 Smart | Nordic R3 Smart R5 Smart R5-H Smart |EL R7 Smart |EL R7-H Smart |EL R9 Smart R9-H Smart R15 Smart R15-H Smart

Luftfl ödesområde 3-20 l/s 10-80 l/s 10-100 l/s 30-130 l/s 50-230 l/s 18-60 l/s 25-80 l/s 35-120 l/s 30-120 l/s 60-188 l/s 60-208 l/s 75-242 l/s 75-277 l/s 100-475 l/s 100-550 l/s

Bostadens storlek < 50 m2 < 150 m2 < 200 m2 < 250 m2 < 450 m2 < 140 m2 < 150 m2 < 240 m2 < 250 m2 < 450 m2 < 450 m2 < 500 m2 < 500 m2 < 850 m2 < 1000 m2

(SEC) i kWh            Kallt
                          Medel         
                 Varmt klimat

-81,3         A+
-42,4        A+
-17,5         E 

-78,0     A+
-40,3   A
-16,1      E

-78,2       A+
-40,3      A
-15,9        E

-80,6         A+
-42,1         A+
-17,4          E

-77,9         A+
-39,5         A
-15,0            E

-68,0         A+
-28,4         B
-5,7           F

-82,7         A+
-39,8         A
-15,2         E

-84,9         A+
-41,4         A
-16,5         E

- 84,7        A+
-41,0         A
-15,9         E

-84,5     A+
-41        A
-16,1      E

-84,4        A+
-41,1        A
-16,3        E

-86,1       A+
-42,4      A+
-17,4        E

-86,2        A+
-42,5        A+
-17,5         E

NRVU* NRVU*

Max luftfl öde 
(m3/h)

100 288 349 468 857 216 295 421 439 677 749 871 997 NRVU* NRVU*

Ljudeffektnivå
(LWA) i dB(A)

48 39 41 41 48 36 39 38 42 46 46 43 39 NRVU* NRVU*

Filterklass
M5 + M5 ISO ePM1 50% (F7) 

och ISO coarse (G3) 
+ metal fi lter

ISO ePM1 50% (F7) 
och ISO  coarse (G3) 

+ metal fi lter

ISO ePM1 50% (F7) 
och ISO coarse (G3) 

+ metal fi lter

ISO ePM1 50% (F7) 
och ISO coarse (G3) 

+ metal fi lter

ISO ePM1 50% (F7) 
2 st.

ISO ePM1 55% (F7) 
2 st.

ISO ePM1 55% (F7) 2st. 
och ISO coarse (G3)

ISO ePM1 50% (F7) 
2 st.

ISO ePM1 50% (F7) 
2 st.

ISO ePM1 50% (F7) 
2 st.

ISO ePM1 50% (F7) 
2 st.

ISO ePM1 50% (F7) 2 st. ISO ePM1 50% (F7) 
2 st.

ISO ePM1 50% (F7) 
2 st.

Verkninsgrad värme-
växlare (EN 308)

87% 82 % 82 % 85 % 84% 83 % 86 % 86 % 86 % 86 % 86 % 86 % 86 % 86 % 86 %

Styrsystem freeAir Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart

Luftfuktighet (RH)               
Hemma/Borta/Forcering (CO2) 
Luftkvalitet (VOC)    

Kompensering
funktioner

    
             

Kontrollpanel

Fjärrstyrsystem
Konfi gurerbara I/O 

eller Modbus
Konfi gurerbara I/O 

eller Modbus
Konfi gurerbara I/O 

eller Modbus
Konfi gurerbara I/O 

eller Modbus
Konfi gurerbara I/O 

eller Modbus
Konfi gurerbara I/O 

eller Modbus
Konfi gurerbara I/O 

eller Modbus
Konfi gurerbara I/O 

eller Modbus
Konfi gurerbara I/O 

eller Modbus
Konfi gurerbara I/O 

eller Modbus
Konfi gurerbara I/O 

eller Modbus
Konfi gurerbara I/O eller 

Modbus
Konfi gurerbara I/O 

eller Modbus
Konfi gurerbara I/O

 eller Modbus

Fläktar 30 W 230 W 230W 238 W 1020 W 234 W 230 W 230 W 234 W 340 W 340 W 340 W 340 W 1000 W 1000 W

Max totaleffekt 40 W 740 W 1240 W 2248 W 1780/2680 W 647 W | 947 W 250/750 W 250/1050 W 259 W | 959 W 365 W | 1765 W 365 W | 1765 W 366 W 366 W 1026 W 1026 W

Märkspänning 230 V, 50 Hz, 3 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 16 A 230V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A 230 V, 50 Hz, 10 A

Intern elektrisk
förvärmare 500 W 1000 W 1500 W  750 W

Extern elektrisk förvär-
mare (Kanalplacerat) 1200/2000 W 1200/2000 W 1200/2000 W 1200/2000 W 1200/2000 W 1200/2000 W

Intern elektrisk 
eftervärmare   500 W 500 W 500 W 900 W 400 /  700 W   500 W 800 W  700 W 1400 W  1400 W

Extern elektrisk efter-
värmare (Kanalplacerat) 900/1200 W 1200/2000 W 1200 W 1200/2000 W 1200/2000 W 1200/2000 W 1200/2000 W

Externt vattenbaserat 
värmebatteri/ kylbatteri
(Kanalplacerat)

  

Passivkyla med
automatisk 
sommarförbigång

              

Väggmontage     
Takmontage

Golvmontage           
Vindsinstallation        
Separat anslutning för 
spiskåpa

   

Kan integreras 
med spiskåpa

 

Inspektionssida R(L) R(L) R(L) R(L) R(L) R(L) R(L) L/R L L/R L L/R L L/R

Mått 

Height 493

597

Ø 125

Ø 125

Ø 125

Ø 125

Ø 125

Height 493

597 597

Height 951

Height 1312

1000

Height 700

599

Height 597

598

Height 932

855

Height 1200

1080

Height 1200

1080

  

Standardutrustning

Tillgänglig

Inte tillgängligt

Energiklassi� cering enligt EcoDesign direktiv Lot 6 (medel). Energiklass kan variera beroende på vald tillbehörsutrustning. 
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R15 Smart

R15-H Smart

l/s 

Free 
Air

Smart styrteknik

Smart Access
Använd din mobila enhet för styrning och över-
vakning av ditt inomhusklimat. Anslut Smart 
Access-modulen till ditt ventilationsaggregat 
och koppla in den på ditt hemmanätverk.

Smart kontrollpanel
Vit väggmonterad kontrollpanel med färgdisplay 
och touchknappar för både infällt och utanpålig-
gande montage. 

Spiskåpa
Alla Smart spiskåpor kan användas för att reg-
lera ventilationsaggregatet i tre lägen (hemma, 
borta, forcering). Balanserar ventilation auto-
matiskt när spis� äkten används.

Fastighetsautomation
Centraliserad övervakning och styrning med 
hjälp av Modbus anslutningmodul eller kon� gu-
rerbara I/O:n.

Automatikfunktioner (tillval)
Intelligent ventilation har förmågan att identi� era de boendes be-
hov. Smart-systemet mäter inomhuslu� ens kvalitet och vet exakt 
hur mycket ventilation som erfordras i olika situationer!

Kompenseringfunktioner
Kompenserar ventilations� ödena i bostaden för att underlätta för 
den boende. 

Grundfunktioner
Du kan växla till ett lämpligt dri� läge allt e� er behov, eller låta det 
förprogrammerade veckouret växla dri� läge e� er den dygnsrytm 
du vill ha.

Forcering
Ett stort lu� � öde som används när ventilationsbehovet 
ökar, t.ex. i samband med matlagning, bastubad, dusch 
eller torkning av tvätt.

Hemma
Normalt lu� � öde. Garanterar att det � nns tillräckligt 
mycket frisk innelu�  i bostaden och att byggkonstruk-
tionerna mår bra.

Borta
Lågt lu� � öde. Minskar energiförbrukningen när ventila-
tionsbehovet i bostaden är litet.

På resa
Mycket lågt lu� � öde och lägre tillu� stemperatur. 
Används när bostaden är tom.

Intelligent fuktautomatik (RH) som standard
Marknadens mest avancerade fuktautomatik är nu 
standard i alla nya Swegon CASA ventilationsaggregat. 
Där traditionella fuktgivare enbart växlar ventilationen 
till forcering, analyserar Smart-automatiken inomhus-
lu� en kontinuerligt och reglerar ventilationen steglöst 
e� er de verkliga fuktvariationerna!

Hemma/Borta/Forcering-automatik (CO2)
sänker ventilationen automatiskt till Borta-läge och 
sparar energi när bostaden är tom. När de boende är 
hemma ökas ventilationen automatiskt till exakt rätt 
mängd fräsch lu�  in i bostaden.

Lu� kvalitetsautomatik (VOC)
ökar ventilationen om det upptäcks för mycket förore-
ningar i inomhuslu� en, såsom olika lukter eller ångor 
(avdunstande organiska föreningar).

Brasfunktion
En intelligent brasfunktion hjälper till att producera en 
korrekt mängd ersättningslu�  speci� kt för din eldstad. 
Underlättar tändning av brasan och säkerställer ren för-
bränning.

Funktion för spiskåpa
Balanserar ventilationen när spis� äkt används. Hjälper 
till att förhindra att för stort undertryck uppstår och 
förbättrar spis� äktens osuppfångningsförmåga.

Funktion för centraldammsugare
Balanserar ventilationen när centraldammsugare an-
vänds. Hjälper till att förhindra att för stort undertryck 
uppstår och förbättrar städresultatet.

Smart-automatiken är lätt att aktivera. Installationen kräver 
inga kabeldragningar i bostaden och kan även installeras ief-
terhand i äldre Smart-ventilationsaggregat.

Styrmöjligheter (tillval)
CASA Smart ventilationsaggregat är försedda med 
marknadens mest mångsidiga styrmöjligheter! Välj önskat 
styrsätt eller kombinera � era!
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CASA R7 och R9 ventilationsaggregat
är Passive House certi� erade.

Snabböversikt CASA TWIST BAHCO BAF

Energiförbrukning

Kapacitet

Ljud

Höljesisolering

Utsug från spiskåpa

Underhållsbehov

Lägenhets- och villaaggregat
BACHO BAF Swegon CASA TWIST

Passform

Mått

Luftfl öde

Kanalplacering

Information

Swegon CASA TWIST som ersättare för BAHCO BAF

När du byter till 
CASA TWIST

Ny  Möjlighet till modern Köksdesign
CASA Twist ger en ny möjlighet till modern köksdesign 
med ett stort urval av tillhörande spiskåpor Jazz, Salsa, 
Blues. Samtliga spiskåpor fi nns i både vitt och rostfritt 
utförande och passar för köksstandarder i både 500mm 
och 600 mm bredd.

Upp till 60% lägre fl äktenergiförbrukning 
CASA Twist förbrukar mindre än hälft en så mycket energi 
för att transportera samma luft mängd som tidigare jäm-
fört med en äldre fl äkt med AC teknik. Detta är viktigt 
eft ersom fl äktarna går 8760 timmar per år det vill säga 
dygnet runt under årets alla dagar vilket innebär en rejäl 
kostnadsbesparing under kryddhylleaggregatets livslängd.

Enkelt att byta ut 
CASA Twist är anpassad i mått och kanalplacering för 
enkelt utbyte av en gammal kryddfyllefl äkt t.ex. Bacho 
BAF vilket förenklar arbetet avsevärt.

• Kompakta mått innebär att kryddhylleaggregatet kan 
monteras dolt bakom befi ntlig kryddhylla, kökslucka 
eller ljudisolerad täckpanel med skåpsstandard 500 eller 
600 mm bredd.

• Enkelt att ansluta till befi ntliga kanaler för en eller två 
frånluft sanslutningar

• Avsevärt lägre energiförbrukning tack vare högeff ektiva 
EC-fl äktar

• Lägre ljudnivå och förbättrad prestanda
• Bättre kapacitet ger förbättrat utsug från spiskåpan
• Ger en möjlighet till modern köksdesign med ett stort 

urval av spiskåpor.
• Möjlighet till separat 0-10V styrning (IEC tillbehör)



06 04-11-2020 Rätt till ändringar förbehålles.

BACHO ACF Minivent Swegon CASA R2 Smart

Passform

Mått

Luftfl öde

Kanalplacering

Anmärkningar
• 30 mm djupare
• Större kanaldiameter

Information

Enkelt att byta ut
CASA R2 Smart är anpassad i mått och kanalplacering, 
vilket förenklar arbetet avsevärt när du ska byta ut ett 
gammalt Minivent ACF.
• Enkelt att ansluta befi ntliga kanaler
• Plan framsida innebär att aggregatet kan monteras 

dolt bakom en kökslucka eller ljudisolerad täckpanel
• Lägre ljudnivå och förbättrade prestanda
• Kondensdränering kan uteslutas

Upp till 50% lägre fl äktenergiförbrukning
CASA R2 Smart förbrukar bara hälft en så mycket energi 
för att transportera samma luft mängd. Detta är viktigt 
eft ersom fl äktarna går hela 8760 timmar under ett år 
vilket innebär en rejäl kostnadsbesparing under aggre-
gatets livslängd.

Högre energiåtervinning och lägre installerad eff ekt
CASA har högeff ektiv återvinning, som utvinner upp till 
83% av energin ur frånluft en, vilket innebär att värme-
tillskott för att värma tilluft en kan minskas avsevärt.  

Installerad eff ekt
CASA R2 Smart installerad eff ekt 640W
BACHO ACF installerad eff ekt 1340W

Upp till 30% lägre ljudnivå
CASA R2 Smart är optimerad för låg energiförbrukning 
och lägre interna tryckfall med genomtänkta lösningar 
för att förenkla kanalanslutning. Rejält tilltagen isolering 
i höljet minimerar energiläckage. Förutom förbättrad 
funktion och prestanda, ger det även reducerad ljud-
nivå.

Installationsmässiga fördelar
Många gånger är utrymmet för kanaler väldigt be-
gränsat. CASA R2 Smart har samma placering av 
kanalanslutningarna som BACHO ACF vilket förenklar 
installationsarbetet avsevärt.  Det innebär att ingrepp i 
snickerier många gånger kan uteslutas och man slipper 
återställande i form av målning, tapetsering etc. Det blir 
även enklare att få ett bra resultat när den så viktiga 
kanalisoleringen ska monteras.

Snabböversikt CASA R2 Smart BACHO ACF

Energiförbrukning

Kapacitet

Ljud

Höljesisolering

Underhållsbehov

Energiförbrukning 
av avfrostning 

Filterklass

Lägenhets- och villaaggregat

När du byter till 
CASA R2 Smart

Swegon CASA R2 Smart som ersättare för BAHCO ACF Minivent
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Lägenhets- och villaaggregat
Fläkt Woods RDKG Swegon CASA R2 Smart med spiskåpa

Passform

Mått

Luftfl öde

Kanalplacering

Anmärkningar
• 30 mm djupare
• Större kanaldiameterTänk på att frånluft i kök ska utföras via separat från-

luftsdon när du byter till roterande värmeväxlare.

Information

Enkelt att byta ut
CASA R2 Smart är anpassad i mått och kanalplacering vilket 
förenklar arbetet avsevärt när man ska byta ut ett gammal 
Fläkt RDKG.
• Plan framsida innebär att aggregatet kan monteras dolt 

bakom en kökslucka eller ljudisolerad täckpanel
• Lägre ljudnivå och förbättrade prestanda
• Förbättrat utsug från spiskåpan
• Kondensdränering kan uteslutas

Upp till 50% lägre fl äktenergiförbrukning
CASA R2 Smart förbrukar bara hälft en så mycket energi för 
att transportera samma luft mängd. Detta är viktigt eft er-
som fl äktarna går hela 8760 timmar under ett år vilket inne-
bär en rejäl kostnadsbesparing under aggregatets livslängd.

Högre energiåtervinning och lägre installerad eff ekt
CASA har högeff ektiv återvinning, som utvinner upp till 83% 
av energin ur frånluft en, vilket innebär att värmetillskott för 
att värma tilluft en kan minskas avsevärt.

Installerad eff ekt
CASA R2 Smart installerad eff ekt 640W
BACHO ACF installerad eff ekt 1340W

Upp till 30% lägre ljudnivå
CASA R2 Smart är optimerad för låg energiförbrukning och 
lägre interna tryckfall med genomtänkta lösningar för att 
förenkla kanalanslutning. Rejält tilltagen isolering i höljet 
minimerar energiläckage. Förutom förbättrad funktion och 
prestanda, ger det även reducerad ljudnivå.

Installationsmässiga fördelar
Många gånger är utrymmet för kanaler väldigt begränsat. 
CASA R2 Smart har samma placering av kanalanslutning-
arna som Fläkt RDKG vilket förenklar installationsarbetet 
avsevärt.  Det innebär att ingrepp i snickerier många gånger 
kan uteslutas och man slipper återställande i form av mål-
ning, tapetsering etc. Det blir även enklare att få ett bra 
resultat när den så viktiga kanalisoleringen ska monteras.

OBS! Tänk på att frånluft  i kök ska tas via ett separat från-
luft sdon då du byter till ett aggregat med roterande växlare.

Snabböversikt CASA R2 Smart Fläkt RDKG

Energiförbrukning

Kapacitet

Ljud

Höljesisolering

Utsug från spiskåpa

Underhållsbehov

Energiförbrukning av 
avfrostning 

Filterklass

När du byter till 
CASA R2 Smart

Swegon CASA R2 Smart som ersättare för BAHCO ACF ”Minimaster”
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Lägenhets- och villaaggregat
Rexonet RDKA, RDKB, RDKE, BAHCO 

ACC
Swegon CASA R2 Smart med spiskåpa

Passform

Mått

Luftfl öde

Kanalplacering

Anmärkningar
• 30 mm djupare
• Kanaler kompletteras
• Spiskåpan kan hamna lägreTänk på att frånluft i kök ska utföras via separat från-

luftsdon när du byter till roterande värmeväxlare.

Information

Modern teknik och funktion
CASA R2 Smart är en lämplig ersättare då du ska byta 
ut ett äldre REXONET eller BACHO ACC som var tidiga 
aggregat och idag får anses vara i stort behov av mo-
dernisering. Det är svårt att hitta reservdelar till dessa 
aggregat, står du inför en kostsam repareration, så bör 
du fundera på att byta hela aggregatet.

Upp till 50% lägre fl äktenergiförbrukning
CASA R2 Smart förbrukar bara hälft en så mycket energi 
för att transportera samma luft mängd. Detta är viktigt 
eft ersom fl äktarna går hela 8760 timmar under ett år 
vilket innebär en rejäl kostnadsbesparing under aggre-
gatets livslängd.

Högre energiåtervinning och lägre installerad 
eff ekt
CASA har högeff ektiv återvinning, som utvinner upp till 
83% av energin ur frånluft en, vilket innebär att värme-
tillskott för att värma tilluft en kan minskas avsevärt.

Installerad eff ekt
CASA R2 Smart installerad eff ekt 640W
BACHO ACC installerad eff ekt 1200W

Upp till 30% lägre ljudnivå
CASA R2 Smart är optimerad för låg energiförbrukning 
och lägre interna tryckfall med genomtänkta lösningar 
för att förenkla kanalanslutning. Rejält tilltagen isolering 
i höljet minimerar energiläckage. Förutom förbättrad 
funktion och prestanda, ger det även reducerad ljud-
nivå.

OBS! Tänk på att frånluft  i kök ska tas via ett separat 
frånluft sdon då du byter till ett aggregat med roterande 
växlare.

Snabböversikt CASA R2 Smart BACHO ACC

Energiförbrukning

Kapacitet

Ljud

Höljesisolering

Underhållsbehov

Energiförbrukning 
av avfrostning 

Filterklass

När du byter till 
CASA R2

Swegon CASA R2 Smart som ersättare för Rexonet RDKA, RDKB, RDKC, BAHCO ACC
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Lägenhets- och villaaggregat
Essvex 55, 55G  utan kåpa Swegon CASA R2 Smart

Passform

Mått

Luftfl öde

Kanalplacering

Anmärkningar
• 30 mm djupare
• Större kanaldiameter
• Justering av kanaler i djupled
• 65 mm högre

Information

Minskade underhållskostnader
Enessen Essvex 55 var ett FTX aggregat med kors-
strömsväxlare som monterades i tvättstuga, groventré 
eller liknande. 
Idag är aggregaten till åren komna och står du inför en 
kostsam reparation bör du fundera på att byta ut ag-
gregatet till ett CASA R2 Smart.

1160W lägre installerad eff ekt
Installationsmässigt har CASA R2 samma kanalplace-
ring som Essvex 55, och 55G vilket innebär att kanaler 
inte behöver korsas och aggregatbytet blir enklare. En 
stor fördel är att den installerade eff ekten minskar, från 
1800W till 640W, - en minskning med nästan 65%.

50% mindre fl äktenergiförbrukning
CASA R2 Smart förbrukar mindre energi för att trans-
portera samma luft mängd. Detta är viktigt eft ersom 
fl äktarna går hela 8760 timmar under ett år vilket 
innebär en rejäl kostnadsbesparing under aggregatets 
livslängd. 

CASA R2 Smart har steglös och individuell inställning av 
fl äktarna, fördelen med detta är att fl äktarnas hastig-
het kan ställas in exakt mot det önskade luft fl ödet och 
uppnår maximal prestanda i relation till energiförbruk-
ningen. I äldre aggregat som Essvex 55, så användes en 
tre-stegs fl äktreglering, vilket innebär att fl ödet måste 
strypas in och mycket energi går till spillo.

Högre energiåtervinning och lägre installerad eff ekt
CASA har högeff ektiv återvinning, som utvinner upp till 
83% av energin ur frånluft en, vilket innebär att värme-
tillskott för att värma tilluft en kan minskas avsevärt.  

Snabböversikt CASA R2 Smart Essvex 55, 55G

Energiförbrukning

Kapacitet

Ljud

Höljesisolering

Underhållsbehov

Energiförbrukning 
av avfrostning 

Filterklass

När du byter till 
CASA R2 Smart

Swegon CASA R2 Smart som ersättare för Essvex 55 utan kåpa
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Ventex 200 med kåpa Swegon CASA R2 Smart med spiskåpa

Passform

Mått

Luftfl öde

Kanalplacering

Anmärkningar
• 30 mm djupare
• Större kanaldiameter
• Justering av kanaler i djupled
• Spiskåpan kan hamna lägre

Tänk på att frånluft i kök ska utföras via separat från-
luftsdon när du byter till roterande värmeväxlare.

Information

Bästa möjliga energibesparing
Återvinner eff ektivt värme och kyla till lägsta möjliga 
energiförbrukning.

Eff ektiv återvinning året runt
CASA har en roterande värmeväxlare som tar tillvara 
energi från den varma luft en som är på väg ut från hu-
set (frånluft ), och använder denna att värma den kalla 
uteluft en som är på väg in i huset (tilluft ). Den roterande 
värmeväxlaren har fl era fördelar framför en korsströms, 
eller motströmsväxlare. Förutom hög prestanda så 
återvinns en viss del fukt, vilket gör att luft en inomhus 
vintertid inte blir så torr, samt att växlaren inte fryser 
när det är kallt ute, och behöver därmed inte avfrostas. 
Detta sparar energi och luft växlingen upprätthålls även 
vid mycket låga utetemperaturer.

CASA R2 Smart har steglös och individuell inställning av 
fl äktarna, fördelen med detta är att fl äktarnas has-
tighet kan ställas in exakt mot det önskade luft fl ödet 
och uppnår maximal prestanda i relation till energiför-
brukningen. I äldre aggregat så användes en tre-stegs 
fl äktreglering, vilket innebär att fl ödet måste strypas in 
och mycket energi går till spillo.

Högre energiåtervinning och lägre installerad eff ekt
CASA har högeff ektiv återvinning, som utvinner upp till 
83% av energin ur frånluft en, vilket innebär att värme-
tillskott för att värma tilluft en kan minskas avsevärt.  

Snabböversikt CASA R2 Smart Ventex 200K

Energiförbrukning

Kapacitet

Ljud

Höljesisolering

Utsug från spiskåpa

Underhållsbehov

Energiförbrukning 
av avfrostning 

Filterklass

När du byter till 
CASA R2 Smart

Lägenhets- och villaaggregat
Swegon CASA R2 Smart som ersättare för Ventex 200 med kåpa
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BAHCO ACJ/Fläkt ACJ Swegon CASA CombiWin

Passform

Mått

Luftfl öde

Kanalplacering

Anmärkningar
• Återanvänd upphängningsprofi ler
• Kan kompletteras med 

vattenburen värmare

Information

Måttmässig anpassad för enkelt utbyte
CASA CombiWin är mått- och anslutningsmässigt kon-
struerad för ett snabbt och enkelt utbyte av BACHO ACJ. 
Alla anslutningar är samma, förutom att den rektangu-
lära anslutningen på aggregatets rygg är borttagen, till 
fördel att CASA CombiWin är utrustad med en energief-
fektiv kammarfl äkt med låg ljudalstring.

BACHO ACJ är ett vanligt förekommande luft värmeag-
gregat med elektrisk värme som återfi nns i hus med 
luft buren värme som var populärt på -80 och -90 talet. 
Aggregatet är placerat horisontellt i tak eller vertikalt 
mot vägg i tvättstuga eller groventré. Luft värmeaggrega-
tet har till uppgift  att recirkulera och värma rumsluft , frisk 
luft  från ett separat FTX-aggregat tillförs och blandas 
med den recirkulerade luft en i luft värmeaggregatet. 

Reservdelstillgång och reparationer
Idag är reservdelstillgången mycket begränsad och där 
en reparation inte i något avseende är lönsamt. Står 
man inför en reparation på ett gammalt energislukande 
aggregat från -70-, 80-talet bör man istället defi nitivt 
fundera på att byta ut till ett nytt CASA CombiWin för 
att säkerställa den kalla årstidens uppvärmning.

Större möjligheter med CASA CombiWin
Likt BACHO ACJ är CASA CombiWin i grundutförande 
utrustat med en elektrisk värmare (6kW). Aggregatet kan 
dessutom kompletteras med ett vattenburet värmebat-
teri, vilket innebär att du kan konvertera till fjärrvärme 
eller annan vattenburen värmekälla. Eft ersom den 
elektriska värmaren inte tas bort när du kompletterar 
med vattenbatteriet, så kan detta utgöra back-up om 
du exempelvis ansluter en luft -vatten värmepump som 
värmekälla. Prata med din säljare för mer information om 
hur detta utförs.

Luft värmesystemet är en del av ventilations-
systemet
Det är en omfattande och därmed kostsam operation att 
bygga om hus med luft buren värme, till alternativa vär-
mesystem. Samtidigt är luft värmesystemet en uppskat-
tad, och  många gånger energieff ektiv uppvärmnings-
form. Aggregaten börjar bli ålderstigna och är i behov av 
utbyte. Ett haveri mitt i vintern kan tillfälligt lösas genom 
att ställa in värmefl äktar i varje rum, men planera gärna 
in ett utbyte i god tid om du känner på dig att aggrega-
tet kan komma att stanna.

Snabböversikt CASA CombiWin BACHO ACJ

Energiförbrukning

Kapacitet

Ljud

Höljesisolering

Underhållsbehov

Filterklass

När du byter till 
CASA CombiWin

Lägenhets- och villaaggregat
Swegon CASA CombiWin som ersättare för luft värmare BAHCO ACJ/Fläkt ACJ



012 04-11-2020 Rätt till ändringar förbehålles.

Lägenhets- och villaaggregat
SVAB Maxvex/SEBO Max Swegon CASA R5 Smart

Passform

Mått

Luftfl öde

Kanalplacering

Anmärkningar
• Större byggmått
• Befi ntliga fl äktar och värmare 

demonteras

Information

Allt-i-ett paket
Till skillnad från SVAB Maxvex / SEBO Max så återfi nns 
alla funktionsdelar inuti CASA R5 Smart aggregatet. Det 
innebär att du enkelt kan ta bort den gamla Maxvex 
växlarenheten och ersätta den med ett nytt CASA R5 
Smart. Tänk på att demontera till och frånluft sfl äktarna 
samt elbatterier som är placerade som systemkompo-
nenter i kanalsystemet. Imkanal från spiskåpa kan an-
slutas till CASA R5 Smart som har en separat anslutning 
för imkanal, alternativt utföras med separat imkanal.

Upp till 50% bättre energiåtervinning
CASA R5 Smart har en eff ektiv återvinning, som utvin-
ner upp till 86% av energin ur frånluft en. Därför behövs 
endast ett mindre värmetillskott för att värma tilluft en 
till 19°C. 

Smarta funktioner med CASA SMART styrsystem
CASA R5 Smart är försett med styrsystem SMART som 
erbjuder en hel rad möjligheter redan i grundutförandet. 
Du kan också komplettera anläggningen med ytterli-
gare funktioner som styr aggregatet utifrån behov eller 
luft kvalité.

Snabböversikt CASA R5 Smart SVAB Maxvex / 
SEBO Max

Energiförbrukning

Kapacitet

Ljud

Höljesisolering

Utsug från spiskåpa

Underhållsbehov

Energiförbrukning  
avfrostning 

Filterklass

När du byter till 
CASA R5 Smart

Swegon CASA R5 Smart som ersättare för SVAB Maxvex/SEBO Max



01304-11-2020 Rätt till ändringar förbehålles.04-11-2020 Rätt till ändringar förbehålles.

Lägenhets- och villaaggregat
Flexit VG400 Swegon CASA R5-H Smart

Passform

Mått

Luftfl öde

Kanalplacering

Anmärkningar
• 300 mm kortare
• Större byggmått
• Anslutningar för från- och avluft

byter plats

Är spiskåpan ansluten till FTX-aggregatet? Bygg om 
till ny separat imkanal.

Information

Stora möjligheter till energibesparing
CASA R5-H Smart Återvinner eff ektivt värme och kyla 
till lägsta möjliga energiförbrukning. Det är ett relativt 
enkelt ingrepp att byta ut ett VG400 till ett nytt CASA 
R5-H Smart. En betydande skillnad är att den installe-
rade eff ekten minskar med 68%.

Högre energiåtervinning och lägre installerad 
eff ekt
CASA R5-H Smart har högeff ektiv återvinning, som ut-
vinner upp till 86% av energin ur frånluft en, det innebär 
att värmetillskott för att värma tilluft en kan minskas 
avsevärt.

Installerad eff ekt
CASA R5-HEL installerad eff ekt 930W
VG400       installerad eff ekt 2955W

Upp till 50% lägre fl äktenergiförbrukning
CASA R5-H Smart förbrukar bara hälft en så mycket 
energi för att transportera samma luft mängd. Detta är 
viktigt eft ersom fl äktarna går hela 8760 timmar under 
ett år vilket innebär en rejäl kostnadsbesparing under 
aggregatets livslängd.
CASA R5-H Smart   85W       70 l/s och 100 Pa
FLEXIT VG400       175W      70 l/s och 100 Pa

44% bättre energiåtervinning
CASA R5-H Smart har en högeff ektiv återvinning, som 
utvinner hela 86% av energin ur frånluft en. och behö-
ver bara 270W värmetillskott för att värma tilluft en till 
19°C. Detta eft ersom Eft ersom CASA R5-H Smart har en 
roterande värmeåtervinnare behövs ingen avfrostnings-
funktion.
CASA R5-H Smart    värmetillskott 270W
FLEXIT VG400       värmetillskott 1270W

Upp till 65 223 kr lägre kostnad på 20 år
Den totala drift skostnaden minskar avsevärt då du by-
ter till ett nytt CASA R5-H Smart, samtidigt som du får 
högre komfort och slipper kostsamma reparationer.
CASA R5-H Smart      Drift skostnad 20 år 28 662 kr
FLEXIT VG400           Drift skostnad 20 år 93 885 kr

Snabböversikt CASA R5-H Smart VG400

Energiförbrukning

Kapacitet

Ljud

Höljesisolering

Utsug från spiskåpa

Underhållsbehov

Energiförbrukning  
avfrostning 

Filterklass

När du byter till 
CASA R5-H Smart

Swegon CASA R5-H Smart som ersättare för Flexit VG400



014 04-11-2020 Rätt till ändringar förbehålles.

Lägenhets- och villaaggregat
Swegon CASA R5-H Smart som ersättare för FLÄKT RDAA

FLÄKT RDAA Swegon CASA R5-H Smart

Passform

Mått

Luftfl öde

Kanalplacering

Anmärkningar
• 300 mm kortare
• Större byggmått
• Anslutningar för från- och avluft

byter plats

Är spiskåpan ansluten till FTX-aggregatet? Bygg om 
till ny separat imkanal.

Information

Stora möjligheter till energibesparing
CASA R5-H Smart återvinner eff ektivt värme och kyla 
till lägsta möjliga energiförbrukning. Det är ett relativt 
enkelt ingrepp att byta ut ett RDAA till ett nytt CASA 
R5-H Smart. En betydande skillnad är att den installe-
rade eff ekten minskar upp till 70%.

Högre energiåtervinning och lägre installerad 
eff ekt
CASA R5-H Smart har högeff ektiv återvinning, som 
utvinner upp till 86% av energin ur frånluft en, vilket 
innebär att värmetillskott för att värma tilluft en kan 
minskas avsevärt.

Installerad eff ekt
CASA R5-HEL installerad eff ekt 930W
RDAA 24-112      installerad eff ekt 3060W

Upp till 50% lägre fl äktenergiförbrukning
CASA R5-H Smart förbrukar bara hälft en så mycket 
energi för att transportera samma luft mängd. Detta är 
viktigt eft ersom fl äktarna går hela 8760 timmar under 
ett år vilket innebär en rejäl kostnadsbesparing under 
aggregatets livslängd.
CASA R5-H Smart 85W   70 l/s och 100 Pa

Eff ektiv återvinning året runt
CASA har en roterande värmeväxlare som tar tillvara 
energi från den varma luft en som är på väg ut från hu-
set (frånluft ), och använder denna att värma den kalla 
uteluft en som är på väg in i huset (tilluft ). Den roterande 
värmeväxlaren har fl era fördelar framför en korsströms, 
eller motströmsväxlare. Förutom hög prestanda så 
återvinns en viss del fukt, vilket gör att luft en inomhus 
vintertid inte blir så torr, samt att växlaren inte fryser 
när det är kallt ute, och behöver därmed inte avfrostas. 
Detta sparar energi och luft växlingen upprätthålls även 
vid mycket låga utetemperaturer.

Snabböversikt CASA R5-H Smart FLÄKT RDAA

Energiförbrukning

Kapacitet

Ljud

Höljesisolering

Utsug från spiskåpa

Underhållsbehov

Energiförbrukning  
avfrostning 

Filterklass



01504-11-2020 Rätt till ändringar förbehålles.04-11-2020 Rätt till ändringar förbehålles.

Lägenhets- och villaaggregat
FLÄKT RDAC Swegon CASA R5-H Smart

Passform

Mått

Luftfl öde

Kanalplacering

Anmärkningar
• 70 mm kortare
• Större byggmått
• Anslutningar för från- och avluft

byter plats

Är spiskåpan ansluten till FTX-aggregatet? Bygg om 
till ny separat imkanal.

Information

Stora möjligheter till energibesparing
CASA R5-H Smart återvinner eff ektivt värme och kyla 
till lägsta möjliga energiförbrukning. Det är ett relativt 
enkelt ingrepp att byta ut ett RDAC till ett nytt CASA 
R5-H. En betydande skillnad är att den installerade ef-
fekten minskar upp till 70%.

Högre energiåtervinning och lägre installerad 
eff ekt
CASA R5-H Smart har högeff ektiv återvinning, som 
utvinner upp till 86% av energin ur frånluft en, vilket 
innebär att värmetillskott för att värma tilluft en kan 
minskas avsevärt.

Installerad eff ekt
CASA R5-H Smart (900W EL)   installerad eff ekt 1265W
RDAC                                       installerad eff ekt 4300W

CASA R5-H Smart har hög fl ödeskapacitet
Aggregatet har 40% fl ödeskapacitet i för hållande till 
RDAC vid 100Pa samtidigt som CASA R5-H är betyd-
ligt mer energieff ektiv och håller energiklass A enligt 
Ecodesign.

Eff ektiv återvinning året runt
CASA har en roterande värmeväxlare som tar tillvara 
energi från den varma luft en som är på väg ut från hu-
set (frånluft ), och använder denna att värma den kalla 
uteluft en som är på väg in i huset (tilluft ). Den roterande 
värmeväxlaren har fl era fördelar framför en korsströms, 
eller motströmsväxlare. Förutom hög prestanda så 
återvinns en viss del fukt, vilket gör att luft en inomhus 
vintertid inte blir så torr, samt att växlaren inte fryser 
när det är kallt ute, och behöver därmed inte avfrostas. 
Detta sparar energi och luft växlingen upprätthålls även 
vid mycket låga utetemperaturer.

Snabböversikt CASA R5-H FLÄKT RDAC

Energiförbrukning

Kapacitet

Ljud

Höljesisolering

Utsug från spiskåpa

Underhållsbehov

Energiförbrukning  
avfrostning 

Filterklass

När du byter till 
CASA R7-H Smart

Swegon CASA R5-H Smart som ersättare för FLÄKT RDAC



016 04-11-2020 Rätt till ändringar förbehålles.

Lägenhets- och villaaggregat
PM-LUFT VVVA (Villasparbössan) Swegon CASA R5-H Smart

Passform

Mått

Luftfl öde

Kanalplacering

Anmärkningar
• 360 mm kortare
• Större byggmåttÄr spiskåpan ansluten till FTX-aggregatet? Bygg om 

till ny separat imkanal.

Information

Högre komfort och fl er funktioner
Gamla VVVA aggregaten är relativt enkla i sitt utfö-
rande. När du byter till ett nytt CASA R5-H Smart får 
du fördelarna med ett modernt inbyggt styrsystem, 
samtidigt som luft kvalitén förbättras både genom den 
höga fi lterklassen (F7) och nya möjligheter med kylåter-
vinning.

Med CASA R5-H Smart har du möjlighet att komplet-
tera din anläggning med frikyla. Genom att placera ett 
kylbatteri i tilluft skanalen och koppla kollektorkretsen 
till din jord- eller bergvärmepump via kylbatteriet, kan 
komforten i bostaden ökas ytterligare. Dessutom för-
bättras funktionen på värmepumpen eft ersom ny vär-
meenergi tillförs kollektorkretsen när tilluft en kyls ned.

Högre energiåtervinning och lägre installerad 
eff ekt
CASA R5-H Smart har högeff ektiv återvinning, som 
utvinner upp till 86% av energin ur frånluft en, vilket 
innebär att värmetillskott för att värma tilluft en kan 
minskas avsevärt.

Modern fl äktteknik med lågenergimotorer
CASA R5-H  Smart har fl äktar som förutom lägre ener-
giförbrukning, även har lägre ljudalstring jämfört med 
den gamla teknikens AC-motorer med traditionell fl äkt-
snäcka. Man brukar säga att en modern fl äkt har upp 
till 50% lägre energiförbrukning samt att ljudalstringen 
minskar med 30%.

Snabböversikt CASA R5-H Smart PM-LUFT VVVA

Energiförbrukning

Kapacitet

Ljud

Höljesisolering

Utsug från spiskåpa

Underhållsbehov

Energiförbrukning  
avfrostning 

Filterklass

När du byter till 
CASA R5-H Smart

Swegon CASA R5-H Smart som ersättare för PM-LUFT VVVA (Villasparbössan)



01704-11-2020 Rätt till ändringar förbehålles.04-11-2020 Rätt till ändringar förbehålles.

Lägenhets- och villaaggregat
SVAB VEVEX (SEBOVEX) Swegon CASA R5-H Smart

Passform

Mått

Luftfl öde

Kanalplacering

Anmärkningar
• 600 mm kortare
• Större byggmått
• Viss ombyggnad kanalanslutningar

Är spiskåpan ansluten till FTX-aggregatet? Bygg om 
till ny separat imkanal.

Information

Ett populärt villa-aggregat 1981-1994
Vanliga problem idag är ljudproblem och obalans i 
fl äktar, med begränsad reservdelstillgång och risk för 
följdfel vid reparation. Ett vanligt fel är att förvärmaren 
hänger sig med hög elförbrukning som följd. Vanligt är 
även att termostater är felinställda vilket innebär att 
elvärmen går i onödan.

Med CASA R5-H Smart har du möjlighet att komplet-
tera din anläggning med frikyla. Genom att placera ett 
kylbatteri i tilluft skanalen och koppla kollektorkretsen 
till din jord- eller bergvärmepump via kylbatteriet, kan 
komforten i bostaden ökas ytterligare. Dessutom för-
bättras funktionen på värmepumpen eft ersom ny vär-
meenergi tillförs kollektorkretsen när tilluft en kyls ned.

Högre energiåtervinning och lägre installerad 
eff ekt
CASA R5-H Smart har högeff ektiv återvinning, som 
utvinner upp till 86% av energin ur frånluft en, vilket 
innebär att värmetillskott för att värma tilluft en kan 
minskas avsevärt.

Modern fl äktteknik med lågenergimotorer
CASA R5-H Smart har fl äktar som förutom lägre ener-
giförbrukning, även har lägre ljudalstring jämfört med 
den gamla teknikens AC-motorer med traditionell fl äkt-
snäcka. Man brukar säga att en modern fl äkt har upp 
till 50% lägre energiförbrukning samt att ljudalstringen 
minskar med 30%.

När du byter till 
CASA R5-H Smart

Swegon CASA R5-H Smart som ersättare för SVAB VEVEX (SEBOVEX)

Snabböversikt CASA R5-H Smart SVAB VEVEX

Energiförbrukning

Kapacitet

Ljud

Höljesisolering

Utsug från spiskåpa

Underhållsbehov

Energiförbrukning  
avfrostning 

Filterklass



018 04-11-2020 Rätt till ändringar förbehålles.

Större aggregat
SEBO Induvex 600 Swegon CASA R7-H Smart

Passform

Mått

Luftfl öde

Kanalplacering

Anmärkningar
• Viss höjdskillnad
• Kanalanslutningar växlas i höjdled 

på en sida
• Viss justering av kanaler i sidled

Information

Vanligt i större bostäder, kontor och 
butiker
När Induvex 600 var nytt hade det en återvinningsgrad 
på ca 55%, dock var fi ltren undermåliga vilket innebar 
att värmeåtervinningen försämrades i takt med att 
värmeväxlaren smutsades ned. CASA R7-H Smart är en 
lämplig ersättare när Induvex 600 ska bytas ut då pass-
formen är god och endast mindre ingrepp i anslutande 
kanaler behövs.

Behov av högre fl ödeskapacitet
Lokalernas verksamhet förändras vilket kan medföra att 
man har behov av att öka aggregatets luft fl öde. I dessa 
fall rekommenderas CASA R9-H Smart eller CASA R15-H 
Smart.

Snabböversikt CASA R7-H Smart SEBO Induvex 600

Energiförbrukning

Kapacitet

Ljud

Höljesisolering

Utsug från spiskåpa

Underhållsbehov

Energiförbrukning  
avfrostning 

Filterklass

När du byter till 
CASA R7-H Smart

Swegon CASA R7-H Smart som ersättare för SEBO Induvex 600



01904-11-2020 Rätt till ändringar förbehålles.04-11-2020 Rätt till ändringar förbehålles.

Större aggregat
SEBO Induvex 800 Swegon CASA R9-H Smart

Passform

Mått

Luftfl öde

Kanalplacering

Anmärkningar
• Större byggmått
• Kanalanslutningar växlas i höjdled 

på en sida
• Viss justering av kanaler i sidled
• Större kanaldiameter

Alternativt CASA R7-H

Information

Vanligt i större bostäder, kontor och 
butiker
När Induvex 800 var nytt hade det en återvinningsgrad 
på ca 55%, dock var fi ltren undermåliga vilket innebar 
att värmeåtervinningen försämrades i takt med att 
värmeväxlaren smutsades ned. CASA R9-H Smart är en 
lämplig ersättare när Induvex 800 ska bytas ut. CASA 
R9-H Smart har större byggmått än Induvex 800 vilket 
kan medföra viss ombyggnad. Kontrollera i förväg så 
det nya aggregatet kan placeras på samma plats som 
det gamla.

Behov av högre fl ödeskapacitet
Lokalernas verksamhet förändras vilket kan medföra att 
man har behov av att öka aggregatets luft fl öde. I dessa 
fall rekommenderas CASA R15-H Smart.

Snabböversikt CASA R9-H Smart SEBO Induvex 800

Energiförbrukning

Kapacitet

Ljud

Höljesisolering

Utsug från spiskåpa

Underhållsbehov

Energiförbrukning  
avfrostning 

Filterklass

När du byter till 
CASA R9-H Smart

Swegon CASA R9-H Smart som ersättare för SEBO Induvex 800



020 04-11-2020 Rätt till ändringar förbehålles.

Större aggregat
SEBO Plusvex 1000/1200 Swegon CASA R15-H Smart

Passform

Mått

Luftfl öde

Kanalplacering

Anmärkningar
• 550 mm kortare
• Högre
• Kanalanslutningar växlas i höjdled 

på en sida
• Cirkulär kanalanslutning

Information

Bästa möjliga energibesparing
FTX-aggregat med korsströmsväxlare, vanliga problem 
idag:
• Otillräckliga luft fl öden
• Ljudproblem och obalans i fl äktar
• Begränsad reservdelstillgång, risk för följdfel vid repa-

ration
• Låg återvinningsgrad
• Hög elförbrukning
• Elektrisk förvärmare är energikrävande
• Risk att termostater är felinställda, elvärme går i 

onödan
• Kablar och komponenter utslitna
• Bristfällig fi ltrering, dåliga fi lter

Installerad eff ekt
SEBO Plusvex kan förbruka upp till 9kW vid max belast-
ning, vilket ska jämföras med CASA R15-H som bara 
behöver 2kW för att ge en tilluft stemperatur på +20° när 
det är -20°C utomhus. Den stora skillnaden beror på att 
värmeväxlaren återvinner en betydande mängd energi, 
samt att tekniken med roterande värmeväxlare inte 
kräver någon energikrävande avfrostning.

Modern fl äktteknik med lågenergimotorer
CASA R15-H har fl äktar som förutom lägre energiförbruk-
ning, även har lägre ljudalstring jämfört med den gamla 
teknikens AC-motorer med traditionell fl äktsnäcka. Man 
brukar säga att en modern fl äkt har upp till 50% lägre en-
ergiförbrukning samt att ljudalstringen minskar med 30%.

Snabböversikt CASA R15-H Smart SEBO Plusvex 
1000/1200

Energiförbrukning

Kapacitet

Ljud

Höljesisolering

Utsug från spiskåpa

Underhållsbehov

Energiförbrukning  
avfrostning 

Filterklass

När du byter till 
CASA R15-H Smart

Swegon CASA R15-H Smart som ersättare för SEBO Plusvex 1000/1200



02104-11-2020 Rätt till ändringar förbehålles.04-11-2020 Rätt till ändringar förbehålles.

Lägenhets- och villaaggregat
Fläkt Woods RDKG Swegon CASA R2 Smart med spiskåpa

Passform

Mått

Luftfl öde

Kanalplacering

Anmärkningar
• 30 mm djupare
• Större kanaldiameter

Tänk på att frånluft i kök ska utföras via separat från-
luftsdon när du byter till roterande värmeväxlare.

Information

Enkelt att byta ut
CASA R2 Smart är anpassad i mått och kanalplacering vilket 
förenklar arbetet avsevärt när man ska byta ut ett gammal 
Fläkt RDKG.
• Plan framsida innebär att aggregatet kan monteras dolt 

bakom en kökslucka eller ljudisolerad täckpanel
• Lägre ljudnivå och förbättrade prestanda
• Förbättrat utsug från spiskåpan
• Kondensdränering kan uteslutas

Upp till 50% lägre fl äktenergiförbrukning
CASA R2 Smart förbrukar bara hälft en så mycket energi för 
att transportera samma luft mängd. Detta är viktigt eft er-
som fl äktarna går hela 8760 timmar under ett år vilket inne-
bär en rejäl kostnadsbesparing under aggregatets livslängd.

Högre energiåtervinning och lägre installerad eff ekt
CASA har högeff ektiv återvinning, som utvinner upp till 83% 
av energin ur frånluft en, vilket innebär att värmetillskott för 
att värma tilluft en kan minskas avsevärt.

Installerad eff ekt
CASA R2 Smart        installerad eff ekt 640W
Fläkt Woods RDKG  installerad eff ekt 1260W

Upp till 30% lägre ljudnivå
CASA R2 Smart är optimerad för låg energiförbrukning och 
lägre interna tryckfall med genomtänkta lösningar för att 
förenkla kanalanslutning. Rejält tilltagen isolering i höljet 
minimerar energiläckage. Förutom förbättrad funktion och 
prestanda, ger det även reducerad ljudnivå.

Installationsmässiga fördelar
Många gånger är utrymmet för kanaler väldigt begränsat. 
CASA R2 Smart har samma placering av kanalanslutning-
arna som Fläkt RDKG vilket förenklar installationsarbetet 
avsevärt.  Det innebär att ingrepp i snickerier många gånger 
kan uteslutas och man slipper återställande i form av mål-
ning, tapetsering etc. Det blir även enklare att få ett bra 
resultat när den så viktiga kanalisoleringen ska monteras.

OBS! Tänk på att frånluft  i kök ska tas via ett separat från-
luft sdon då du byter till ett aggregat med roterande växlare.

Snabböversikt CASA R2 Smart Fläkt Woods 
RDKG 

Energiförbrukning

Kapacitet

Ljud

Höljesisolering

Utsug från spiskåpa

Underhållsbehov

Energiförbrukning av 
avfrostning 

Filterklass

ABB/Fläkt (Fläkt Woods) RDKG för montage med eller utan spiskåpa

När du byter till 
CASA R2 Smart



022 04-11-2020 Rätt till ändringar förbehålles.

LCC-analys
Befi ntligt aggregat Ett nytt Swegon-aggregat

Passform

Mått

Luftfl öde

Kanalplacering

Anmärkningar
• Bättre totalekonomi
• Större driftsäkerhet
• Lägre ljudnivå

Information

Hittar du inte just ditt aggregat, eller vill ha mer 
detaljerad information om hur stor energibesparingen 
blir i din anläggning? Ta kontakt med oss så hjälper vi 
dig med en LCC-analys och berättar fördelarna med att 
byta till Swegons produkter.

När du byter till 
CASA



02304-11-2020 Rätt till ändringar förbehålles.04-11-2020 Rätt till ändringar förbehålles.

Kvalitet i varje detalj

Swegon CASA fl ödesområde

Tystgående och lättplacerad
Låg ljudnivå till aggregatets omgivning, diskret design och 
pulverlackerat hölje. Aggregatets smarta konstruktion, 
och det rejäla höljet innebär att det är mycket tyst-
gående, gör det möjligt att installera aggregatet synligt, 
nära arbetsplatser och bruksytor.

Smarta lösningar och  snabb installation
Aggregaten är konstruerade för att förenkla installations-
arbetet då man ska byta ut ett gammalt aggregat till ett 
nytt toppmodernt FTX-aggregat, när det passar i mått, 
funktion och kanalanslutningarnas placering blir jobbet 
enkelt och du får den senaste tekniken inom energi, funk-
tion och prestanda.

Professionell kvalité 
Våra aggregat är byggda på marknadens bästa kompo-
nenter, har ett unikt egenutvecklat 
användarvänligt styrsystem och klarar högt ställda krav 
på energieff ektivitet. Aggregaten uppfyller högt ställda 
krav på funktion och livslängd.

Behovsstyrd ventilation
Vi erbjuder nya nivåer av användarvänlighet och möjlig-
heter att påverka och anpassa inneklimatet. Styrsystemet 
är helt förprogrammerat, som användare kan du enkelt 
och utan risk för fel, välja fem olika luft fl ödesnivåer och 
tre olika temperaturval. Smarta tilläggsfunktioner som 
spar energi och samverkar med inbrottslarm, braskamin, 
spisfl äkt fi nns förberedda och kan enkelt aktiveras vid 
installation.

Kvalitet och support
Som installatör och kund kan du vara säker på att våra 
aggregat tillverkas med största noggrannhet, vi är måna 
om att varje leverans uppfyller förväntningarna och du 
har givetvis tillgång till teknisk support om du har frågor.

W3 Smart xs

W4 Smart xs

W5 Smart

W9 Smart
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R5 Smart

R7-H Smart

R9 Smart

R9-H Smart

R7 Smart

R3 Smart

R2 Smart

R5-H Smart

R15 Smart

R15-H Smart

l/s 

Free 
Air

CASA R7 och R9 ventila-
tionsaggregat är Passive 
House certifi erade.

Roterande 
värmeväxlare

Motströms 
plattvärmeväxlare
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