
CASA ROCK & SWING
Kjøkkenhetter for 
kjøkkenøyer
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Styring av ventilasjonsaggregat
Et Smart ventilasjonsaggregat kan styres fra kjøkkenhetten 
(borte/hjemme/forsering). Ventilasjonsaggregatet kom-
penserer automatisk for luft som føres bort via kjøkkenhet-
ten og forhindrer dermed at det oppstår unødig undertrykk 
i boligen. Kjøkkenhetten har høy osoppfangingsevne, fun-
gerer effektivt allerede ved lav fraluftmengde og muliggjør 
dermed også en fungerende kompensering. Styring av et 
eldre AC-ventilasjonsaggregat er mulig ved hjelp av ITFC-
transformatoren som finnes som tilbehør.

Styring av takvifte
Med kjøkkenhetten kan man direktestyre en moderne EC-
takvifte. Styring av en eldre AC-drevet takvifte er mulig ved 
hjelp av ITFC-transformatoren som finnes som tilbehør.

Styring av hettens vifteenhet/ 
husvifte
Med kjøkkenhetten kan man direktestyre den meget stil-
legående vifteenheten Twist (TTEC). Twist kan blant annet 
brukes som erstatning for takvifte i småhus.

Sentralisert system i leilighets- 
kompleks
Rock og Swing modeller egner seg for leilighetskomplekse-
nes sentraliserte ventilasjonssystemer. Hettene tilbyr som 
standard et spjeldstatussignal (potensialfritt) og mulighet til 
ekstern styring av spjeldet.

Styring av forskjellige aktuatorer
Kjøkkenhettens balanseringsenhet (CHB) gjør det mulig 
å, via en terminal, balansere undertrykket som forårsakes 
av kjøkkenhettens forsering og den generelle ventilasjonen 
(grunnluftmengden). På denne måten unngås for stort/ska-
delig undertrykk inne i boligen. 
Denne aktuatoren anbefales for bruk i sentraliserte venti-
lasjonssystemer. Dette Smart-ventilasjonsaggregatet for 
montering i leiligheter balanserer automatisk den luften som 
CASA-kjøkkenhettene fjerner fra rommene, og forhindrer 
dermed at det oppstår skadelig undertrykk.

 

Lekker design og svært god osoppfangingsevne: 
75 %, 46 l/s per 165 m3/t

Montering på vegg eller over kjøkkenøy

Rustfritt stål

Fås i bredder på 600 og 900 mm til veggmontering

Fås i bredde på 900 mm til montering over 
kjøkkenøy
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Swegon CASA Rock og Swing er kjøkkenhetter spesialdesignet for kjøkkenøyer. Den lekre utførel-
sen smelter perfekt inn i moderne kjøkkenmiljøer. De kan også monteres på vegg. Kjøkkenhette-
ne kan dessuten kobles til boligens ventilasjonssystem for å gi et sunt, behagelig og energieffek-
tivt inneklima. 
Belysningen i hettene er vedlikeholdsfrie LED-lamper med regulerbar lysstyrke. Kjøkkenhetten 
med redusert spenning (24 V) er utstyrt med stikkontakttransformator – strømforbruket er der-
for lavt og hetten er alltid sikker for brukeren. Alle strømtilkoblinger er plassert oppå hetten, og 
er dermed enkle og raske å koble til i monteringsfasen. Hetten er også utstyrt med en funksjon 
for opp til 10 timers sommerkjøling, som lett kan velges fra hetten. Kjøkkenhetten kan kombine-
res med ulike typer ventilasjonssystem i leilighetskompleks, rekkehus og eneboliger.

CASA Rock og Swing – lekre kjøk-
kenhetter Spesialdesignet for 
kjøkkenøyer
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Tekniske spesifikasjoner
Mål

Rock Smart – over kjøkkenøy

Rock Smart – på vegg

Swing Smart – over kjøkkenøy

Swing Smart – på vegg
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Rock med kanalinnkledning 

Swing med kanalinnkledning 



ROCK SWING

CASA ventilasjonsaggregat

Sentraliserte ventilasjonssystemer 

Sentraliserte ventilasjonssystemer 
(Free Flow)

Ekstern EC-vifte

Ekstern AC-vifte   *   *

Bredde, mm 600 / 900 på vegg
 900 over kjøkkenøy

600 / 900 på vegg
 900 over kjøkkenøy

Frontpanelets høyde, mm 60 50

Dybde, mm 490 på vegg 
650 over kjøkkenøy

490 på vegg 
650 over kjøkkenøy

Strømtilkobling Støpsel Støpsel
Farge/materiale Rustfritt stål Rustfritt stål
Belysning LED LED
Kontrollpanel Knapper Knapper
Fettfilter 2–3 filtre av rustfritt stål 2–3 filtre av rustfritt stål

Spjeld

Elektronisk timer

Viftehastighet 3 hastigheter 3 hastigheter

Røykhemmer   
Lyddemperboks

Kanalinnkledning 
 Rustfritt stål

Vegg 760–930 mm
Kjøkkenøy 760–1010 mm

 Rustfritt stål
Vegg 760–930 mm

Kjøkkenøy 760–1010 mm
Sikkerhetsteknologi fra Safera

Overspenningsvern

Monteringssett På vegg / over kjøkkenøy På vegg / over kjøkkenøy

Spjeldet kan styres med separat bryter

Indikeringssignal for spjeldets stilling
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Standardutstyr           Tilgjengelig         Ikke tilgjengelig         * Med tilbehøret ITFC

Art. nr Benämning

PRD6BR Rock veggmodell, rustfritt stål, 600 mm

PRD9BR Rock veggmodell,rustfritt stål, 900 mm

PRD9BRI Rock kjøkkenøy, rustfritt stål, 900 mm

PRJ4 Rock, veggmodell, utvidelse, 400 mm (L=615 mm) 

PRJ8 Rock, veggmodell, utvidelse, 800 mm (L=1010 mm)

PSRJ4 Rock, kjøkkenøy, utvidelse, 480 mm (L=1010-1490 mm)

PSRJ8 Rock, kjøkkenøy, utvidelse, 1190 mm (L=1490-2220 mm)

PSD6R Swing veggmodell, rustfritt stål, 600 mm

PSD9R Swing veggmodell, rustfritt stål, 900 mm

PSD9RI Swing kjøkkenøy, rustfritt stål, 900 mm

PSJ4 Swing, veggmodell, utvidelse, 400 mm (L=615 mm)

PSJ8 Swing, veggmodell, utvidelse, 800 mm (L=1010 mm)

PSRJ4 Swing, kjøkkenøy, utvidelse, 480 mm (L=1010-1490 mm)

PSRJ8 Swing, kjøkkenøy, utvidelse, 1190 mm (L=1490-2220 mm)

Art. nr Benämning

CHB Kjøkkenhettens balanseringsenhet

CHR24V Hjelperelé 24 VDC for kjøkkenhette

CHR For styring av 230 V aktuator fra kjøkkenhetten 

FR131483 Reguleringsspjeld for grunnluftmengde, Rock og Swing

ITFC Transformatorenhet for AC-styring

Power24V20W SET/strømkilde for aktuator

  

Modeller

Produktnumre og tilbehør
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