
 ► Kjøkkenhetter for styring av Premium ventilasjonsag-
gregat

 ► God osoppfangingsevne.

 ► Stillegående.

 ► Elektrisk timerspjeld.

 ► Enkel rengjøring.

 ► Classic-modellenes farger: hvit, rustfritt stål.

 ► Design-modellenes (Rock, Swing) farge: rustfritt stål.

 ► Elegant design.

Swegon CASA®

 PRE

BOLIGVENTILASJON

Kjøkkenhetter for Premium styreteknikk
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Generelt
Kjøkkenhetten spiller en viktig rolle i boligens ventila-
sjonssystem. Det er viktig at kjøkkenhetten fjerner osen 
effektivt og stille. Alle Swegon CASA Premium-kjøkken-
hetter har intelligente og brukervennlige kontrollpaneler, 
som kan brukes til å styre et ventilasjonsaggregat i tillegg 
til kjøkkenhettens spjeld.

Egenskaper
•	 God osoppfangingsevne
•	 Stillegående
•	 Elektrisk timerspjeld
•	 Deaktivering av viftehastighetsstyringen ved behov 

(f.eks. sentraliserte systemer)
•	 Enkel rengjøring
•	 Classic-modellenes farger: hvit, rustfritt stål.
•	 Design-modellenes (Rock, Swing) farge: rustfritt stål
•	 Elegant design
•	 Strømtilkobling 230 V

Kjøkkenhetter for Swegon CASA Premium-styreteknikk
Intelligent kontrollpanel
Funksjoner som kan velges
Kontrollpanelet på kjøkkenhetten har tre trykknapper. I 
tillegg til å slå kjøkkenhettebelysningen på og av, kan to 
funksjoner styres på følgende måte:
•	 Viftehastighet. Viftene til aggregatet har tre hastig-

heter, borte, hjemme og forsering. Tiden for forse-
ringshastigheten er innstilt til 60 minutter, og aggrega-
tet går deretter tilbake til normal hastighet.

•	 Kjøkkenhettens avstengingsspjeld. I forbindelse 
med matlaging kan spjeldets åpningstid settes til 30, 
60 eller 120 minutter.

Styring av kjøkkenhettens 
avstengingsspjeld
Indikering 30/60/120 min. Belysning

Aggregatets viftehastighet
Borte, hjemme, forsering

Kontrollpanel til Premium-kjøkkenhette.

BIldet viser modell for kjøkkenøy
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Bilde 2 = Classic-modellene

Bilde 3a = Classic-modellene

Reguleringsdel for forsert luftmengde

Regulering av ventilasjonen
Åpningen for grunnluftmengde stengt

Bilde 1a = Classic-modellene

Bilde 1b = Design-modellene

Obs!
Fordi ventilasjonsaggregatets separate kanal for kjøk-
kenbypass passerer forbi varmeveksleren, er åpningen 
for grunnluftmengde lukket ved leveranse (bildene 1a og 
1b). Grunnluftmengden fra kjøkkenet skal derfor ledes 
via en separat avtrekksventil som er koblet til den gene-
relle ventilasjonen og passerer gjennom varmeveksleren.

Innstilling av forsert ventilasjon
Forsering = spjeldet helt åpent (bilde 2). Ingen regule-
ringsdel for forsert luftmengde.

Hvis luftmengden er for stor ved forsering, brukes et 
strupeorgan til forsert luftmengde (bildene 3a og 3b). 
Luftmengden ved forsering kan reduseres ved hjelp av 
strupekanalen.
Reguleringskurver finnes i bruksanvisningen til kjøkken-
hetten.

Bilde 3b = Design-modellene
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Leilighetsspesifikk ventilasjon for boligblokker.

Koblingseksempel

230 V, 10 A

R85 EC

- Hjemme-Borte-Forsering
- Uke-/døgnur
- Peisomkobler
- Alarm

2 x 0,5 (24 V)
Omkobler Hjemme-Borte

DDC (fjernovervåking)
- Nødstopp
- Driftsstatus/vifter
- Driftsstatus/temperatur

F.eks. 6 x 0,5

Modulærkabel

Premium-kjøkkenhette for styring av Premium ventilasjonsaggregat

Styring av ventilasjonsaggregat fra en Premium-kjøkkenhette.

Kabel med modulærkontakter

W80 EC
W100 EC
W130 EC
W230 EC
R85 EC
R120 EC

Styring fra en Premium-kjøkkenhette

Stikkontakt-
stilkobling
230 V, 10 A

Stikkontaktstil-
kobling
230 V, 10 A

Ekstra 
kontrollpanel

Premium-hette

Kabel med modulærkontakter

Premium-kjøkkenhette i sentralisert system
•	 Styringen av viftehastigheten tas ut av bruk.

230 V, 10 A

Andre bruksmuligheter for Premium-kjøkkenhetter

Koblingseksempel

Premium-hette

Premium-hette

Koblingseksempel
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Mulighet til å styre spjeldet utenfra. 

Premium-kjøkkenhette og ventilasjonsaggregat  
utstyrt med ILVA-styreteknikk
•	 Styringen av viftehastigheten kan enkelt tas ut av bruk 

ved hjelp av betjeningsknappene.
•	 Ventilasjonsaggregatets forseringshastighet styres av 

indikeringssignalet for åpent spjeld.

Forseringsindikering fra kjøkkenhetten når spjeldet er åpent.

Transformatorboks

ILVA separat omkobler

Styring av spjeldet på Premium-kjøkkenhetten med 
separat trykknapp  
(bare Classic-modellene)
•	 Spjeldet holdes åpent når bryteren er lukket og knap-

pene på kjøkkenhetten forbikobles. Alle lysdioder på 
indikatorpanelet for indikering av spjeldstyring lyser.

2 x 0,5

270 K
270 M K
430 K

230 V, 10 A

23
0 

V,
 1

0 
A

Transformatorboks

ILVA  
separat bryter

Koblingseksempel

Premium-hette

Premium-hette

Koblingseksempel
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Egenskaper Farge Bredde

Swegon CASA Classic PRE Premium-kjøkkenhette uten 

egen vifte. Mulighet til å styre 

Premium ventilasjonsaggre-

gat.

Klassisk modell med svært 

høy osoppfangingsevne. 

75 %, 39 l/s ( 140 m3/h). 

Montering på vegg under 

kjøkkenskap.

Hvit, rustfritt stål. 500 og 600 mm

Swegon CASA Classic PRE L/R Premium-kjøkkenhette uten 

egen vifte. Mulighet til å styre 

Premium ventilasjonsaggre-

gat.

Klassisk modell med svært 

høy osoppfangingsevne. 75 

%, 39 l/s ( 140 m3/h). Monte-

ring under R85-aggregat.

Hvit, rustfritt stål. 500 og 600 mm

Swegon CASA Rock PRE Premium-kjøkkenhette uten 

egen vifte. Mulighet til å styre 

Premium ventilasjonsaggre-

gat.

Design-kjøkkenhette med 

svært høy osoppfangingsev-

ne. 75 %, 46 l/s ( 165 m3/h). 

Kan monteres på vegg eller 

over kjøkkenøy.

Rustfritt stål 600 og 900 mm, for 

veggmontering

900 mm, for kjøkkenøy

Swegon CASA Swing PRE Premium-kjøkkenhette uten 

egen vifte. Mulighet til å styre 

Premium ventilasjonsaggre-

gat.

Elegant kjøkkenhette med 

svært høy osoppfangingsev-

ne. 75 %, 46 l/s ( 165 m3/h). 

Kan monteres på vegg eller 

over kjøkkenøy.

Rustfritt stål 600 og 900 mm, for 

veggmontering

900 mm, for kjøkkenøy
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Bildet viser veggmonteringsmodellen av Rock PRE
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Spesifikasjon

Premium-kjøkkenhette (koblet til under aggregatet)
Classic PRE 600, hvit
 R (høyreutførelse) PR0 85B R6V
 L (venstreutførelse) PR0 85B L6V
Classic PRE 600, rustfritt stål
 R (høyreutførelse) PR0 85B R6R
 L (venstreutførelse) PR0 85B L6R
Premium-kjøkkenhette (koblet til bypasskanalen  
på oversiden av aggregatet)
Classic PRE, hvit
 500 mm PC A5V
 600 mm PC A6V
Classic PRE, rustfritt stål
 500 mm PC A5R
 600 mm PC A6R

Rock PRE-kjøkkenhette
Rock, modell for veggmontering, rustfritt stål
 600 mm PRA 6BR
 900 mm PRA 9BR
Rock, modell for kjøkkenøy, rustfritt stål
 900 mm P RA9 BRI
Swing PRE-kjøkkenhette
Swing, modell for veggmontering, rustfritt stål
 600 mm PS A6R
 900 mm PS A9R
Swing, modell for kjøkkenøy, rustfritt stål
 900 mm PSA 9RI


