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1. Allmänt

1.1 Systembeskrivning
Enhetsaggregat BCEA är ett komplett till- och frånluftsag-
gregat i fyra storlekar (004, 006, 009 och 014) med filter, 
batteri- eller roterande värmeväxlare och fläktar, samt 
utrymme för spjäll. Aggregatet kan placeras såväl inom- 
som utomhus. 

1.1.1 Filter

Filter till BCEA kan väljas som kort påsfilter i filterklass   G3 
eller som långt påsfilter i filterklass F5, F7 eller F8. Filtret är 
uppbyggt av en eller flera kassetter med filter av engångs-
typ. Filtermaterialet är glasfiber och kassettramen är som 
standard tillverkad av varmförzinkad stålplåt.
Kassetterna löper i gejder, tillverkade av alu-zinkbelagd 
stålplåt i miljöklass M3, och är lätt utdragbara. Filterhål-
laren har tätningslister och excenterlåsning för effektiv 
tätning.

1.1.2 Roterande värmeväxlare Turbo

Roterande värmeväxlaren är av typ Turbo med en tem-
peraturverkningsgrad på upp till 85% vid lika till- och 
frånluftsflöde. Värmeväxlaren finns i två bredder, standard 
eller reducerad bredd.

1.1.3 Batterivärmeväxlare

Batterivärmeväxlare är en värmeväxlare av lamelltyp. Som 
värmebärare används vatten blandat med frostskyddsme-
del. Temperaturverkningsgraden är upp till 60%.

1.1.4 Fläkt BASIC Wing

Fläkt BASIC Wing är en fläkt av unik axi-radiell konstruk-
tion med inriktning på god el-effektivitet, låg och jämn 
luftströmning, lågt ljud samt kort bygglängd. Fläkten är 
lätt utdragbar. BASIC Wing kan erhållas med direkt- eller 
remdrift. Till den direktdrivna fläkten kan väljas fläktmotor 
med inbyggd frekvensomvandlare eller fläktmotor utan 
frekvensomvandlare.
BCEA levereras med eller utan intern elinstallation och 
styrutrustning. Aggregatets hölje levereras ihopmonterat  
alternativt omonterat för ihopsättning på installations-
plats.

1.2 Identifiering av aggregat
På utsidan av aggregatet sitter dess identifieringsskylt 
samt skyltar med motordata. Styrutrustningens identi-
fieringsskylt sitter på elskåpets front. 
Vid kontakt med Swegon är det av största vikt att korrekt 
och fullständig aggregatbeteckning samt ordernummer 
uppges.

INSTRUKTION ENHETSAGGREGAT BCEA

L
L

Belastningen begränsas av 

lyftstropparna.

Se till att lyftgafflarna är 

tillräckligt långa.

Linspridare 

skall användas.

1.3 Specifikation
Utförande, storlek etc. framgår av leveranshandlingarna.

2. Säkerhetsinstruktioner
Berörd personal skall ta del av denna instruktion innan 
arbeten med aggregatet påbörjas. Skada på aggrega-
tet eller del därav  orsakat av felaktigt handhavande 
av köpare eller installatör kan ej anses vara föremål för 
garanti om denna instruktion ej har följts.
VARNING!      
Inspektionsdörrar belägna på fläktens trycksida får ej 
öppnas då fläkten är i drift. Dörren kan slå upp och 
orsaka personskada.

3. Installation

3.1 Hantering på arbetsplats
Om enhetsaggregat BCEA är beställt med bottenbalk sker 
leverans på två tvärgående träreglar, fastskruvade i bot-
tenbalken.
Om aggregaten är beställt utan bottenbalk levereras det 
på träpall.
Aggregaten är insvepta i plast.
För att undvika skador bör emballage behållas på aggre-
gat och tillbehör tills installation sker.    
Vid lyft rekommenderas någon av följande metoder:
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3.2 Uppställning
Uppställning av aggregat skall ske på plant och fast under-
lag och underlaget skall vara konstruerat för att bära upp 
aggregatets vikt.
Vid uppställning av aggregat samt anslutning av rör och 
elkablage tillses att samtliga inspektionsluckor går att 
öppna och att inre funktionsdelar kan tas ut i önskad 
omfattning. När vattenlås installeras måste avståndet 
mellan centrum dräneringsanslutning på aggregatet och 
golvyta vara minst 270 mm. 
För aggregat med påmonterat elskåp erfordras en fri 
gångbredd på 1,2 m. Vid mindre centraler kan gångbred-
den anpassas, dock ej mindre än 800 mm. Se ELSÄK-FS 
1999:5.
Erforderligt inspektionsutrymme är minimum 700 mm.
Se följande skiss.

B

3.3 Sammanfogning av eventuella efterbe-
handlingsdelar (tillbehör)
Separata efterbehandlingsdelar sammanfogas med invän-
diga eller vid behov utvändiga skruvförband vid hörnet i 
ramverket. Höljets insida är åtkomligt genom inspektions-
dörr eller genom att ta bort en väggpanel.  
1. Montera medlevererade tätningslister på den ena block-
ramen. Se fig. 1 och 2.     

2. Slå in medlevererade styrpinnar på den ena blockramen 
i befintliga hål i hörn. Se fig. 3.                             
        
3. Skjut ihop blocken så att styrpinnarna går in i anslu-
tande blocks hörn. Se fig. 4.    
                                                   
4. Invändig ihopskruvning: Montera låskrok med skruv i 
varje hörn och dra växelvis med en 6 mm insexnyckel. Se 
fig. 4.                                                                                          
      
Utvändig ihopskruvning vid behov: Borra ett 9 mm hål i 
15° vinkel i hörn enl. fig. 5 och 6. Montera låskrok med 
skruv i varje hörn och dra växelvis med en 6 mm insex-
nyckel. 

B

1200

B/2

700

Utbyte av funktionsdelar

Service med påmonterat 
styr- och reglerskåp

Service av värmeväxlare

Allmän tillsyn och service

Tätningslist

Styrpinne

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2
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Fig. 4

Hål 9 mm 

i 15° vinkel

Hål 9 mm

Fig. 5, sedd från ovan

Fig. 6, sedd från sidan

 STANDARDKANAL

När anslutningsgavel utan gejdanslutning väljes skall 
anslutning till kanal ske enligt alt. 1 i skiss nedan. När 
anslutningsgavel med gejdanslutning väljes skall anslut-
ning till kanal ske enligt alt. 2 i skiss nedan.
Kontrollera att intilliggande komponenter eller kanaldel 
ligger i linje, både i höjd- och sidled, innan de ihopgejdas.
Gejderna slås i med plastklubba eller liknande föremål 
som ej skadar gejderna.

Alt. 1

Alt. 2

3.4 Anslutning kanal
För inlopp eller utlopp väljes anslutningsgavel med eller 
utan gejdanslutning.

Anslutningsgavel utan gej-

danslutning.

Anslutningsgavel med gej-

danslutning.
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3.5 Elinstallation
Gällande bestämmelser skall följas.
Aggregatet har ej förberedda kabelgenomföringar. Håltag-
ning genom bägge plåtarna och isoleringen sker lämpligast 
med hålfräs. Kabeln skyddas med gummitätning i både 
inner- och ytterplåt.
Anslutningskablarna till fläktmotorerna skall vara så långa 
att fläktdelarna kan dras ut för inspektion och rengöring. 
Kabeldragning får ej utföras genom service- eller inspek-
tionsluckor, eller så att aggregatservice hindras.
Swegon rekommenderar att fläktmotorerna ansluts med 
gummikabel och att kabelgenomföringen görs från gavel 
på aggregat (se ELSÄK-FS 1999:5 samt figur nedan). 
Kabelgenomföring till den roterande värmeväxlaren tas 
genom taket*.

*Vid aggregat för utomhusmontering får kabelgenomföring genom tak 

ej utföras, i detta fall skall kabelgenomföring ske på baksida av aggregat 

eller genom mellanprofil.

3.6 Funktionskontroll vid igångkörning
I samband med igångkörning skall funktionskontroll och 
injustering av installationen göras enligt projekterings-
anvisningar. 
För Sverige gäller att särskilt protokoll skall upprättas av 
behörig personal enligt Lagen om Funktionskontroll av 
ventilationssystem.
Kontakta närmaste Swegon kontor för anvisning av behö-
rig personal.

4. Skötsel

4.1 Löpande funktionskontroll
Kontroll av funktion och luftflöden skall ske regelbundet. 
För Sverige gäller att kontrollen skall ske med minst de 
intervall som gäller i Lagen om funktionskontroll av ven-
tilationssystem. Funktionskontroll skall utföras av behörig 
personal. Kontakta närmaste Swegon-kontor för anvisning 
av behörig personal.
Kontroll av luftflöde sker med hjälp av manometer som 
ansluts till mätnipplarna på inspektionsluckan till respek-
tive fläkt. Manometerns tryck omvandlas till luftflöde med 
hjälp av diagram.

5. Hölje
Enhetsaggregatets funktioner är inbyggda inom ett 
kraftigt ramverk. Detta består av vridstyva profiler i form-
valsad, alu-zinkbelagd stålplåt, miljöklass M3, med gods-
tjocklek 1 mm. Hörn är tillverkade i aluminium.
Paneler är tillverkade av alu-zinkbelagd stålplåt, miljöklass 
M3. Panelerna är uppbyggda enligt sandwichprincipen: 
0,7 mm plåt + 50 mm isolering + 0,7 mm plåt. Inspek-
tionsdörrarna är försedda med kraftiga gångjärn och 
handtag. Dörrar vid fläktar/filter är försedda med lås.

5.1 Isolering
BCEA har som standard 50 mm brandhärdig värme- och 
kondensisolering. BC kan också levereras med isolering 
motsvarande brandklass EI 30.

5.2 Täthet
Aggregathöljet har i normalutförandet en täthet gällande 
externt läckage motsvarande klass A enligt EN 1886. 
Höljet kan fås i klass B som en specialvariant.

5.3 Termiska egenskaper
Höljet till BCEA håller klass T3 enligt EN 1886.

5.4 Ljudegenskaper
Höljets ljuddämpning (dB) uppmätt enligt EN 1886 är 
följande:
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      Oktavband (Hz) 

 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

 3 8 22 28 25 25 31 32

Luftljudsisolering (dB) mätt enligt ISO 140-3 för väggpa-
neler:

Isolering      Oktavband (Hz)   Rw
  63 125 250 500 1000 2000 4000 

Standard 20 13 26 43 51 54 59 37

EI 30 23 14 25 43 51 54 59 37

Rw = vägt reduktionstal. Mått på väggpanelens ljuddämpning.

 004 006 009 014 

 2

  2    

   2 1 

    2

Aggr.
storlek

6. Filter
Filter till BCEA kan väljas som kort påsfilter i filterklass G3 
eller som långt påsfilter i filterklass F5, F7 eller F8.
Filtret är uppbyggt av en eller flera kassetter med filter av 
engångstyp. 
Filtermaterialet är glasfiber och kassettramen är som stan-
dard tillverkad av varmförzinkad stålplåt.
Kassetterna löper i gejder, tillverkade av alu-zinkbelagd 
stålplåt i miljöklass M3, och är lätt utdragbara.
Filterhållaren har tätningslister och excenterlåsning för 
effektiv tätning.

Antal filterkassetter för resp. storlek, BCFC

 428 x 428

 490 x 490

 592 x 592

 490 x 592

Kassett-  
storlek

7. Spjäll (tillbehör)
Enhetsaggregat BCEA är konstruerat med plats för spjäll, 
vilket specificeras som tillbehör.
Spjället har motgående vridstyva spjällblad i dubbel alu-
zink-belagd stålplåt, miljöklass M3. Spjällbladen är lagrade 
i nylonlager och levereras valfritt med eller utan isolering. 
Spjället uppfyller fordringarna på täthetsklass 3 enligt EN 
1751.
För storlek 004 monteras intagsspjäll utvändigt på höljet 
och för storlekarna 006, 009 och 014 invändigt i höljet.

8. Roterande värmeåtervinnare Turbo
Den roterande värmeåtervinnaren Turbo har hög tempe-
ratur- och fuktverkningsgrad. Värmeåtervinnaren arbetar 
med en temperaturverkningsgrad på upp till 85% vid lika 
till- och frånluftsflöde. 

8.1 Kylåtervinning
Den höga temperaturverkningsgraden på värmeåtervin-
naren kan också med fördel utnyttjas för kylåtervinning 
under sommaren. Där innetemperaturen är lägre än ute-
temperaturen, är det möjligt att vid fullt varvtal återvinna 
kyleffekt från frånluften till tilluften.

8.2 Två rotorbredder
Den roterande värmeåtervinnaren har som standard rotor-
bredden 250 mm. Om de aktuella förutsättningarna är 
sådana att högsta möjliga verkningsgrad ej eftersträvas, 
kan rotorbredd 200 mm väljas, vilket medför att även 
tryckfallet blir lägre. 

8.3 Tre varianter
–  Icke hygroskopisk rotor. Används för komfortventila-
tion.
–  Hygroskopisk rotor. Används när kraven på fuktåter-
vinning är mycket höga, samt när maximal kylåtervinning 
eftersträvas.
–  Korrosionsskyddad rotor. Används i miljöer med  
aggressiv atmosfär.
Max tillåten temperatur på ventilationsluften är 40°C.

8.4 Konstruktion
Värmeåtervinnaren är uppbyggd av omväxlande korru-
gerade och plana band av aluminiumfolie, vilket ger ett 
stort antal axiella kanaler för luften att strömma igenom. 
Folierna är hopfogade utan vare sig lim eller ekersystem. 
Metoden är patenterad och väl beprövad.
Klackar skapar turbulenta strömningar i luften, vilket leder 
till ett större energiutbyte och därmed högre verknings-
grad.
Effektiva tätningar mellan rotor och hölje minimerar läck-
age mellan till- och frånluften.
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 004–014 0,04  0,45 A, 1-fas 230V

           Märk uteffekt              Ström vid
            (kW)                    märk uteffekt

 

 Värmeåtervinnare
 BCEA storlek

Motordata

 Luftflöde genom
 renblåsnings-
 sektor (m3/s)

P4 P3

P1 P2

 Tryckdifferens Vinkel
 P1–P3 (Pa) (°)
 

BCEA

 1200 2

 625 3

 375 4

 270 5

 200 6

 150 7

 125 8

 105 9

 95 10

 004 0,03

 006 0,04

 009 0,06

 014 0,09

Tabell 1

Tabell 2

Standard 

rotorbredd 250 mm

 Luftflöde genom
 renblåsnings-
 sektor (m3/s)
BCEA

 004 0,02

 006 0,03

 009 0,05

 014 0,07

Tabell 3

Reducerad 

rotorbredd 200 mm

9. Batterivärmeväxlare
Batterivärmeåtervinnaren är en lamellvärmeväxlare. Som 
energibärare används vatten blandat med frostskyddsme-
del.
Värmeväxlaren är uppbyggd av kopparrör och profilerade 
aluminiumlameller. Samlingsrör och vattenanslutningar 
är tillverkade av stål. Anslutningarna har utvändig anslut-
ningsgänga.
Samtliga batterivärmeväxlare är försedda med särskilda 
luftnings- och avtappningsproppar, samt uttag för frysvak-
tens känselkropp.
På frånluftssidan kan växlaren förses med droppavskiljare, 
för att undvika vattenmedryckning av kondensvatten 
vid lufthastigheter överstigande 2,8 m/s. Tryckfallet över 
droppavskiljaren är lågt.
Frånluftsdelen är försedd med en lutande, rostfri dropp-
låda för uppsamling av kondensvatten. Dräneringsanslut-
ningar finns på inspektionssidan, och skall om de mynnar 
fritt förses med vattenlås BCXZ-1-71-1.
För att sammankoppla frånlufts- och tilluftsdel kan rör-
kopplingsenhet användas. I rörkopplingsenheten ingår 
cirkulationspump, reglerventil, expansionskärl, säkerhets-
ventil, manometer, avluftningsventil, påfyllningsventil, 
strypventil, rörstuds för dykgivare samt två eller flera 
termometrar. Rörkopplingsenheten är isolerad. Enhetens 
detaljutförande och prestanda specificeras vid beställning.
Batterivärmeväxlaren kan blockas. Hölje ingår ej i specifi-
kationen, beställes separat.

8.5 Varvtalsreglering
Värmeåtervinnarens varvtal är avgörande för tempera-
turverkningsgraden. Värmeåtervinnaren kan väljas med 
drivmotor för konstant varvtal eller varvtalsreglering.   
Med konstant varvtal kan tilluftens temperatur ej hållas 
konstant på önskat värde. För att begränsa oönskad tem-
peraturstegring bör värmeväxlaren utrustas med varvtals-
reglering, så att tillluftstemperaturen konstanthålles på 
önskat värde. 
Varvtalsregleringen varierar rotorns varvtal steglöst från 
0–12 r/m. Styrlåda för varvtalsreglering, renblåsningsdrift 
mm är monterad vid drivmotorn.

8.6 Renblåsningssektor
Värmeväxlare till BCEA levereras med inställbar renblås-
ningssektor som standard. Sektorn levereras inställd i max-
läge och kan på plats, ställas in i rätt vinkel beroende på 
tryckdifferenser över P1–P3,, se figur. Vinkel enligt tabell 1.
Luftflödet genom en rätt injusterad renblåsningssektor 
framgår av tabell 2.

ÖKA undertrycket genom att föra 

strypplåtarna inåt.

MINSKA undertrycket genom att 

föra strypplåtarna utåt.

8.7 Justering av strypplåtar
För att säkerställa att renblåsningen genom värmeåtervin-
naren skall fungera som avsett, är aggregatet försett med 
strypplåtar. Med hjälp av dessa kan korrekt tryckbalans 
ställas in så att renblåsningsflödet passerar åt rätt håll.
Strypplåtarna levereras omonterade och skall placeras vid 
aggregatets frånluftsinlopp.
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Genom  låg utloppshastighet och jämn spridningsbild minimeras 
systemförlusterna. Tvära kanalböjar kan därför monteras direkt 
på fläktutloppet med endast marginella tryckförluster.

10.2 Fläkt BCRW, direktdriven
Till den direktdrivna fläkten BCRW kan väljas fläktmotor 
med inbyggd frekvensomvandlare eller fläktmotor utan 
frekvensomvandlare.

10.2.1 Motor med frekvensomvandlare

Motorn med frekvensomvandlare gör det möjligt att 
anpassa varvtal och effekt till aktuell belastning, vilket 
medför kraftigt minskad energiförbrukning, minskat 
underhållsbehov samt lägre ljudnivå.
Motor/frekvensomvandlare är försedd med färdigkopp-
lade kablar för kraft och styrning. Fläkten startas och 
stoppas via extern fri slutande kontakt. Fläktens varvtal 
styrs steglöst från extern 0-10 V signal. Dessa funktioner 
samt larmkontakt finns tillgängliga för anslutning på den 
färdigkopplade styrkabeln.
Motorn är en asynkronmotor med inbyggd frekvensom-
vandlare och ett EMC-filter. Motorn och frekvensomvand-
laren är optimalt anpassade till varandra. Motorns omgiv-
ningstemperatur får vara max 40°C. Dess kapslingsklass 
är IP 54. Den är CE-märkt och uppfyller EMC-kraven enligt 
EN 50081-1, EN 50082-2 och EN 61000-6-2.

10.2.2  Tillbehör

Omställare för fläktvarvtal
Enheten används till fläktmotor med inbyggd frekvensom-
vandlare och har två potentiometrar för manuell inställ-
ning av fläktvarvtalet. Den kan användas till tvåhastighets-
styrning av en fläkt, eller för enhastighetsstyrning av två 
fläktar. Ingen separat strömförsörjning till enheten krävs.
Enheten har kapslingsklass IP20. Den är försedd med 
fästen för montage på 35 mm DIN-skena och är avsedd 
att monteras i apparatskåp eller motsvarande.
Apparatlåda för styrning av fläkt
Apparatlådan används till fläktmotor med inbyggd frek-
vensomvandlare och är avsedd för styrning av en fläkt-
motor. Apparatlådan har omkopplare för styrning av två 
förinställda fläktvarvtal samt stopp. Det finns också lysdio-
der för drift- och larmindikering. Ingen separat strömför-
sörjning till apparatlådan krävs.
Apparatlådan är utförd i lackerad plåt och är avsedd för 
montage på vägg. Kapslingsklassen är IP54.

10.2.3 Motor utan frekvensomvandlare

Som alternativ kan fläktmotorn erhållas utan inbyggd frek-
vensomvandlare. Varvtalsreglering kan då ske från extern 
frekvensomvandlare. 
Motorn är en högverkningsgradsmotor. Omgivningstem-
peratur får vara max 40°C. Dess kapslingsklass är IP 54.

10. Fläkt BASIC Wing

10.1 Gemensamt för BCRW och BCRWR
Basic Wing är en fläkt av axi-radiell konstruktion med 
inriktning på god el-effektivitet, låg och jämn luftström-
ning, lågt ljud och kort bygglängd.
Hastigheten i utloppskanalen är låg (max 6 m/s) och jämn. 
Detta innebär minimala systemförluster. Dessutom medför 
det låga dynamiska trycket (max 22 Pa) att man kan sänka 
totaltrycket i kanalsystemet gentemot en konventionell 
radialfläkt. Skillnaden kan vara upp till 100 Pa. 
Erforderligt utrymme i fläktrummet minskas, eftersom 
funktionsdelar och tvära kanalböjar kan monteras direkt 
på fläktutloppet utan nämnvärda tryckförluster. Det inne-
bär också energibesparing eftersom inget tryck förloras i 
onödan.
Fläktarna har, som standard, inbyggd luftflödesmätning 
med mätonoggrannheten ± 5%.
Basic Wing är patenterad.

10.1.1 Konstruktion

Fläkten är konstruerad utan fläkthus. 
Fläktstativet är en konstruktion av stålprofiler. Fläkten kan 
vid behov lätt dras ut. Gummi-isolatorer och dukstosar gör 
avvibreringen från höljet mycket effektiv. Dukstosar finns 
i två varianter, standard plastväv eller aluminiumbelagd 
glasfiber.
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10.3 Fläkt BCRWR, remdriven
Till remdriven fläkt BCRWR väljs standard enhastighets- 
eller tvåhastighetsmotorer. Vid behov kan BCRWR också 
utrustas med dubbla motorer. För att motorn skall få 
effektiv kylning bör den omgivande luftens temperatur ej 
överstiga 40°C. 
Såväl fläkt som motor har remskivor av bussningstyp vilket 
medger snabbt byte vid t ex varvtalsjustering.
Kullager är dimensionerat för 40 000 driftstimmar.

10.3.1 Remdrift

Remdriften finns i två varianter:
– Standard, kilremsdrift
– Poly-V remdrift

10.3.2 Kilremmar

För en rätt dimensionerad och monterad kilremsdrift ligger 
verkningsgraden mellan 90% och 96%, beroende på 
effektuttag (94–96% vid effekter över 3 kW). 
Kalkylerad livslängd är 25 000 timmar, vilket motsvarar 2,5 
år vid kontinuerlig drift, under förutsättning att transmis-
sionen är optimalt dimensionerad och korrekt monterad.
Största fördelar: Billig i inköp och allmänt tillgänglig på 
marknaden.
Kan användas till samtliga storlekar.

10.3.3 Poly-V remmar

Kalkylerad livslängd är ca 2 gånger längre än smalkilrem.
Mindre remskivor och större utväxlingar kan användas, 
lagerdimensionering begränsar i vår applikation.
Största fördel: Bättre verkningsgrad, 96-97%.
Kan användas till samtliga storlekar.

 Anslutning gavel   Anslutning höljeRitningen visar fläktdel 

utan anslutningsgavel.

Spjäll är tillbehör. 

11. Mått

11.1 BCEA, storlek 004

   Rot. vvx.     Fläkt   Hölje**
   Balk 250 mm  200 mm Batteri vvx. Remdriven*  Direktdriven Standard  EI30

 23 63 57 80 45 55 179 217

* Exkl. motor och remdrift.

** Inkl. mellanplan, filterdistans, fläktväggsdistans, filterhållare och filter (F7).

Vikt, kg
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11.2 BCEA, storlek 006

 Anslutning gavel   Anslutning hölje

Ritningen visar fläktdel 

utan anslutningsgavel.

Spjäll är tillbehör. 

11.3 BCEA, storlek 009

 Anslutning gavel   Anslutning hölje

Spjäll är tillbehör. Ritningen visar fläktdel 

utan anslutningsgavel.

   Rot. vvx.     Fläkt   Hölje**
   Balk 250 mm  200 mm Batteri vvx. Remdriven*  Direktdriven Standard  EI30

 44 127 115 157 89 120 286 351

* Exkl. motor och remdrift.

** Inkl. mellanplan, filterdistans, fläktväggsdistans, filterhållare och filter (F7).

Vikt, kg

   Rot. vvx.     Fläkt   Hölje**
   Balk 250 mm  200 mm Batteri vvx. Remdriven*  Direktdriven Standard  EI30

 40 85 77 118 65 80 235 288

* Exkl. motor och remdrift.

** Inkl. mellanplan, filterdistans, fläktväggsdistans, filterhållare och filter (F7).

Vikt, kg
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11.4 BCEA, storlek 014

 Anslutning gavel  Anslutning hölje
Ritningen visar fläktdel 

utan anslutningsgavel.
Spjäll är tillbehör. 

   Rot. vvx.     Fläkt   Hölje**
   Balk 250 mm  200 mm Batteri vvx. Remdriven*  Direktdriven Standard  EI30

 47 180 161 213 110 155 360 445

* Exkl. motor och remdrift.

** Inkl. mellanplan, filterdistans, fläktväggsdistans, filterhållare och filter (F7).

Vikt, kg


