
CASA ROCK & SWING
Designkåporna för 
köksöar
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Styrning av ventilationsaggregat
Ett Smart ventilationsaggregat kan styras från spiskåpan 
(borta/hemma/forcering). Ventilationsaggregatet kom-
penserar automatiskt för den luft som bortförs via spiskå-
pan och förhindrar därigenom att det uppkommer onödigt 
undertryck i bostaden. Spiskåpan har hög osuppfångnings-
förmåga, fungerar effektivt redan vid låga frånluftsmängder 
och möjliggör därigenom också en fungerande kompense-
ring. Styrning av ett äldre AC-ventilationsaggregat är möjlig 
med hjälp av ITFC-transformatorn som finns som tillbehör.

Styrning av takfläkt
Med spiskåpan kan man direktstyra en modern EC-takfläkt. 
Styrning av en äldre AC-driven takfläkt är möjlig med hjälp 
av ITFC-transformatorn som finns som tillbehör.

Styrning av kåpans fläktenhet/ 
husfläkt
Med spiskåpan kan man direktstyra den mycket tysta fläk-
tenheten Twist (TTEC).  Twist kan bland annat användas för 
att ersätta takfläkten i småhus.

Centraliserat system i flerbostads-
hus
CASA Rock och Swing -modellerna lämpar sig för flerbo-
stadshusens centraliserade ventilationssystem. Kåporna 
erbjuder som standard en spjällstatussignal (potentialfri) 
samt möjlighet till extern styrning av spjället.

Styrning av olika ställdon
Spiskåpans balanseringsenhet (CHB) gör det möjligt att, via 
en terminal, balansera undertrycket som orsakas av spiskå-
pans  forcering och den allmänna ventilationen (grundluft-
flödet). På så sätt undviks för stort/skadligt undertryck inne 
i bostaden.
Detta ställdon rekommenderas för användning i centralise-
rade ventilationssystem. Det lägenhetsspecifika Smart-ven-
tilationsaggregatet balanserar automatiskt den luft som 
CASA-spiskåporna avlägsnar ur rummen, och förhindrar 
därigenom att ett skadligt undertryck uppstår.

Designspiskåpor med utmärkt 
osuppfångningsförmåga: 75%, 46 l/s, 165 m3/h

Monteras på vägg eller över köksö

Rostfritt stål

Tillgängliga bredder 600 och 900 mm på vägg

Tillgänglig bredd 900 mm över köksö
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Designkåporna Swegon CASA Rock och Swing för köksöar smälter in perfekt i moderna köksmil-
jöer. Förutom över köksön kan de också monteras på väggen. Spiskåporna kan dessutom an-
slutas till ventilationssystemet i din bostad och ger dig ett friskt, hälsosamt och energieffektivt 
inomhusklimat. 
Belysningen i kåporna är underhållsfria LED-lampor med reglerbar ljusstyrka. Spiskåpan med 
skyddsspänning (24 V) är utrustad med vägguttagstransformator – strömförbrukningen är där-
för låg och kåpan alltid säker för användaren. Alla elanslutningar är placerade ovanpå kåpan, 
och därmed lätta och snabba att ansluta under installationsfasen. Kåpan är också försedd med 
en funktion för upp till 10 timmars sommarkyla, vilket lätt kan väljas från kåpan.
Spiskåpan CASA Swing och Rock kan kombineras med olika typer av ventilationssystem i flerbo-
stadshus, radhus och villor.

CASA Rock & Swing  
- Designkåporna för köksöar
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Tekniska specifikationer
Mått

Rock Smart – över köksön

Rock Smart – på vägg

Swing Smart – över köksön

Swing Smart – på vägg
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Rock med kanalinklädnad 

Swing med kanalinklädnad 



ROCK SWING

CASA ventilation aggregat

Centraliserade ventilationssystem 

Centraliserade ventilationssystem (Free Flow)

EC extern fläkt

AC extern fläkt   *   *

Bredd mm 600 / 900 på vägg
 900 över köksö

600 / 900 på vägg
 900 över köksö

Frontpanels höjd mm 60 50

Djup mm 490 på vägg 
650 över köksö

490 på vägg 
650 över köksö

Elanslutning Stickpropp Stickpropp

Färg/material Rostfritt stål Rostfritt stål

Belysning LED LED

Kontrollpanel Knappar Knappar

Fettfilter 2-3 st. filter av rostfritt stål 2-3 st. filter av rostfritt stål

Spjäll

Elektronisk timer

Fläkthastighet 3 hastigheter 3 hastigheter

Rökbegränsare   

Ljuddämparlåda

Kanalinklädnad
Rostfritt stål

Vägg 760-930 mm
Köksö 760-1010 mm

Rostfritt stål
Vägg 760-930 mm
Köksö 760-1010 mm

Safera-säkerhetsteknik

Monteringsätt På vägg / över köksö På vägg / över köksö

Möjlighet att styra spjället med separat brytare

Indikeringssignal för spjällets läge
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Koodi Tuote

PRD6BR Rock vägg, rostfri, 600 mm

PRD9BR Rock vägg, rostfri, 900 mm

PRD9BRI Rock köksö, rostfri 900 mm

PRJ4 Rock vägg, förlängningsdel, 400 mm (L=615 mm)

PRJ8 Rock vägg, förlängningsdel, 800 mm (L=1010 mm)

PSRJ4 Rock köksö, förlängningsdel, 480 mm (L=1010-1490 mm)

PSRJ8 Rock köksö, förlängningsdel, 1190 mm (L=1490-2220 mm)

PSD6R Swing vägg, rostfri, 600 mm

PSD9R Swing vägg, rostfri, 900 mm

PSD9RI Swing vägg, rostfri, 900 mm

PSJ4 Swing vägg, förlängningsdel, 400 mm (L=615 mm)

PSJ8 Swing vägg, förlängningsdel, 800 mm (L=1010 mm)

PSRJ4 Swing köksö, förlängningsdel, 480 mm (L=1010-1490 mm)

PSRJ8 Swing köksö, förlängningsdel, 1190 mm (L=1490-2220 mm)

Koodi Tuote

CHB Balanseringsenhet för spiskåpa 

CHR24V Hjälprelä 24 VDC för kökskåpa

CHR Hjälprelä 230 V för styrning av ställdon

FR131483 Reglerspjäll för grundluftflöde, Rock och Swing

ITFC Transformatorenhet för AC-styrning

Power24V20W 24VDC Spänningsadapter

  

Standardutrustning            Tillgänglig            Inte tillgängligt           * Med tillbehöret ITFC

Modeller

Modeller och tillbehör




