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1) Bottenbalk är tillbehör. Om bottenbalk väljes ökar höjdmåttet med 100 mm.
2) Spjäll är tillbehör. Om spjäll väljes monteras det utanpå höljet för storlek 004 och längmåttet ökar 
med 160 mm per spjäll. (För storlek 006-014 finns utrymme för spjäll förberett inuti aggregatet enligt 
skissen ovan).
3) Vikt anges vid direktdriven fläkt med inbyggd frekvensomriktare, roterande värmeväxlare med hög 
verkningsgrad och standard isolering.
4) Vikt anges vid direktdriven fläkt med inbyggd frekvensomriktare, batterivärmeväxlare (exkl. rörkopp-
lingsenhet och vätska) och standard isolering.

Mått

Enhetaggregat.BCEA. Storlek/B=bredd,.H=höjd,.L=längd.(mm)..V=vikt.(kg). .

. . . . 004. 006. 009. 014.

BCEA,.. . . B 1039 1259 1459 1759 
rot..vvx.   H1  1092 1312 1512 1812   
   L. 21622 2412 2562 2712
   V3 354 530 673 876

BCEA,.. . . B 1039 1259 1459 1759 
batterivvx.   H1  1092 1312 1512 1812   
   L. 21622 2412 2562 2712
   V4 381 563 703 924

Alternativa.anslutningsmöjligheter
 Uteluft Tilluft

Inspektionssida vänster
Tilluft under

Framåt
Uppåt

Inspektionssida vänster
Tilluft över

Framåt
Uppåt

Inspektionssida höger
Tilluft över

Framåt
Uppåt

Inspektionssida höger
Tilluft under

Framåt
Uppåt

 Frånluft Avluft

Översikt

Dukstos,stor, 
BCXZ-1-aaa-17

Gejdskenesats, stor,   
BCXZ-1-aaa-25

Anslutningsram.hölje
Anslutningram lika stor som 
hölje.

004 850 x 350
006 1100 x 500
009 1300 x 600
014 1600 x 700

Storlek. Bredd.x.höjd

Anslutningsram hölje
(beställes med BCEA) 

Anslutningar.och.anslutningsdetaljer

Anslutningsram/-gavel.
stor
Inlopp och utlopp

004 600 x 300
006 800 x 300
009 800 x 500
014 1000 x 500

Storlek. Bredd.x.höjd
Anslutningsram stor 
(beställes med BCEA)

Anslutninggavel
inlopp och utlopp
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Teknisk.beskrivning.enhetsaggregat.BCEA

Komplett.luftbehandlingsaggregat
Enhetsaggregat BCEA är ett komplett till- och frånlufts-
aggregat i fyra storlekar (004, 006, 009 och 014) med 
filter, fläktar och roterande värmeväxlare eller batterivär-
meväxlare, samt utrymme för spjäll. 

Vid behov av ytterligare funktionsdelar, som t ex värme- 
och kylbatteri, kompletterar man med ytterligare moduler 
av typ BASIC. Dessa BASIC-moduler anslutes fristående på 
tilluftsfläktens trycksida.

Även styr- och reglerutrustning kompletteras separat. 
Swegon rekommenderar ELQA-39, -29 eller -19.

Leverans,.transportmonterat
Normalt levereras enhetsaggregat BCEA som en enhet. 
BCEA kan också erhållas transportmonterat, där profiler 
och paneler till viss del är monterade, för att skydda kom-
ponenterna under transport.

Användningsområde
BCEA är avsedd för komfortventilation. Beroende på vald 
typ av värmeväxlare kan BCEA användas i lokaler som 
kontor, skolor, daghem, offentliga lokaler, butiker, bo-
stadsfastigheter etc.

BCEA med batterivärmeväxlare kan även användas för 
ventilation av måttligt fuktiga lokaler, dock ej där fuktig-
heten kontinuerligt är hög, t ex i simhallar.

BCEA kan erhållas såväl i inom- som utomhusutförande.

Vid val av utförande för placering utomhus kan taket 
väljas monterat eller omonterat. Därutöver kan intagsdel 
och avluftshuv väljas.

Certifiering
Swegon har certifierat kvalitetssystem enligt ISO 9001 
och certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001. 
Luftbehandlingssystem BASIC är dessutom certifierat av 
Eurovent, nr AHU-00-02-020.

Aggregatet på bilden 
är utrustat med spjäll som tillbehör.

Allmänt
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Teknisk.beskrivning.hölje

. Detaljer. . . Beskrivning

Hölje.BCEA
Enhetsaggregat BCEA är uppbyggt av ett självbärande ramverk, bestående av pro-
filer, täckpaneler och inspektionsdörrar i aluzink-belagd stålplåt. Profiler är form-
valsade. Hörn är tillverkade av polyamid.

Täckpaneler och inspektionsdörrar är uppbyggda enligt sandwichprincipen med 
dubbla plåtar med mellanliggande isolering. Inspektionsdörrarna har kraftiga gång-
järn och låshandtag. Täckpaneler och inspektionsdörrar har godstjocklek 0,7 mm, 
profiler 1 mm. Samtliga dörrar är försedda med lås. 

Aggregathöljet har värmegenomgångstal klass T3 enligt EN 1886.

Alternativa.anslutningsmöjligheter
Tre valmöjligheter ger ett stort antal möjligheter för kanalanslutning:

– Inspektionssida väljs som höger eller vänster inspektionssida. 
Definieras med utgångspunkt från luftriktningen för tilluft.

– Tilluftens placering väljs som tilluft över eller tilluft under. 
Funktionsdelarna i aggregatet byter därmed plats.  

– Övre fläktens utloppsriktning väljs som framåt, uppåt eller både framåt och uppåt.

Övriga.alternativ
Leveransutförande
– Enhetsaggregat monterat på fabrik (standard). 
– Transportmonterat. Profiler och paneler är till viss del monterade, för att skydda 
komponenterna under transport.

Miljöklass
– Miljöklass C4 (standard). 
– Alternativa miljöklasser efter överenskommelse.

Isolering
– 50 mm brandhärdig värme- och kondensisolering (standard). 
– Alternativt isolering motsvarande brandklass EI30.

Täthet.gällande.externt.läckage
– Klass A enligt EN 1886 (standard). 
– Alternativt klass B som en specialvariant.

Tillval
Täckmålning, inspektionsfönster, invändig belysning, anslutningsgavel, anslutnings-
ram hölje, dukstos stor, gejdskenesats stor, injusteringsplåt frånluft, bottenbalk, tak, 
intagsdel, avluftshuv, stödfot, gummiplatta till stödfot, förhöjning för stödfot.

ProfilTäckpanel

Gångjärn Handtag

Inspektionsdörr

Hörn

Beteckningar

Alternativa
anslutningsmöjligheter

 Uteluft Tilluft

Inspektionssida vänster
Tilluft under

Framåt
Uppåt

Inspektionssida vänster
Tilluft över

Framåt
Uppåt

Inspektionssida höger
Tilluft över

Framåt
Uppåt

Inspektionssida höger
Tilluft under

Framåt
Uppåt

 Frånluft Avluft

Leverans som byggsats underlät-
tar intransport.
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Fläkt.Wing.BCRWR,.remdrift.och.BCRWD,.direktdrift
BCEA kan väljas med fläkt Wing för remdrift eller direktdrift.

Fläkt Wing är en fläkt av axi-radiell konstruktion med inriktning på god el-effekti-
vitet, låg utloppshastighet, jämn luftströmning, lågt ljud och kort bygglängd. Tvära 
kanalböjar och funktionsdelar kan, utan tillkommande tryckförluster, placeras direkt 
på utloppet.

Motorerna är högeffektiva i klass eff1, vilket innebär de mest energieffektiva moto-
rerna enligt klassificering av EU och tillverkarorganisationen CEMEP.

Max tillåten temperatur på ventilationsluften är 40°C. Fläktarna har som standard 
inbyggd luftflödesmätning med mätonoggrannheten ± 5%.

Fläkt Wing är patenterad.

Alternativ för både BCRWR och BCRWD
Utblåsningsriktning.övre.fläkt
– Framåt. Uppåt. Både framåt och uppåt.
Dukstos
– Plastväv (standard). Aluminumbelagd glasfiber.

Alternativ för BCRWR, remdrift
Såväl fläkt som motor har remskivor av bussningstyp vilket medger ett snabbt byte 
vid t ex en varvtalsjustering. Varvtalsreglering kan också ske med separat frekvens-
omriktare.

Motorer
– Enhastighetsmotor och tvåhastighetsmotorer med olika effekter.
– Dubbla motorer.
– Frekvensomriktare

Remdrift
– Kilrem (standard). Poly-V.

Alternativ för BCRWD, direktdrift
Motorer
– Motorer med olika effekter.
– Med inbyggd frekvensomriktare.
– Utan inbyggd frekvensomriktare.
Avsedd för varvtalsreglering från extern frekvensomriktare.

Styrning.av.fläktmotor.med.inbyggd.frekvensomriktare
– Omställare för fläktvarvtal
Enhet till fläktmotor med inbyggd frekvensomriktare. Har två potentiometrar för manuell 
inställning av fläktvarvtalet. Kan användas till tvåhastighetsstyrning av en fläkt eller för enhas-
tighetsstyrning av två fläktar. Ingen separat strömförsörjning till enheten krävs.

Har fästen för montage på 35 mm DIN-skena. Avsedd att monteras i apparatskåp eller mot-
svarande. Kapslingsklass IP20. 

– Apparatlåda för styrning av fläkt
Apparatlåda till fläktmotor med inbyggd frekvensomriktare. Avsedd för styrning av en fläkt-
motor. Har omkopplare för styrning av två förinställda fläktvarvtal och stopp samt lysdioder 
för drift- och larmindikering. Ingen separat strömförsörjning till apparatlådan krävs.

Utförd i lackerad plåt. Avsedd för montage på vägg. Kapslingsklass IP54.

Teknisk.beskrivning.funktionsdelar

. Detaljer. . . Beskrivning

Fläkt.Wing.BCRWR,.
remdrift

Fläkt.Wing.BCRWD,.
direktdrift
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Teknisk.beskrivning.funktionsdelar

. Detaljer. . . Beskrivning

Luftriktningar och placering 
av renblåsningssektor varierar 
beroende på val av alternativa 

anslutningsmöjlheter.
Exemplet ovan gäller för inspek-
tionssida vänster, tilluft under. 

Frånluft

Tilluft

Avluft

Uteluft

Renblåsningssektor

Roterande.värmeåtervinnare.Reconomic
BCEA kan väljas med roterande värmeåtervinnare eller med batterivärmeåtervinnare. Rote-
rande värmeåtervinnare beskrivs nedan. Batterivärmeåtervinnare beskrivs på nästa sida.

Roterande värmeåtervinnare Reconomic kan användas för de flesta fall av komfort-
ventilation av t ex kontor, skolor, offentliga lokaler och industrier.

Roterande värmeåtervinnare är inte lämplig när helt skilda luftvägar för frånluft och 
tilluft krävs, t ex inom kemisk industri och laboratorier. Den är heller inte lämplig i 
fuktiga miljöer. 

Konstruktion
Roterande värmeåtervinnare Reconomic har en patenterad hopfogningsmetod, 
utan lim eller ekersystem. Hopfogningsmetoden ger lång hållbarhet och god 
formbeständighet samtidigt som den gör att luftströmningen genom rotorn blir 
turbulent. 

Den turbulenta luftströmningen gör att temperaturverkningsgraden kan uppgå till 
85% vid lika till- och frånluftsflöde. Värmeåtervinnaren också ytnyttjas för kylåter-
vinning. 

Max tillåten temperatur på ventilationsluften är 40°C.

Alternativ
Ytbehandling
– Icke hygroskopisk rotor. Används för komfortventilation.
– Hygroskopisk rotor. Används när kraven på fuktåtervinning är mycket höga.
– Korrosionsskyddad rotor. Används i miljöer med aggressiv atmosfär.

Temperaturverkningsgrad
– Hög verkningsgrad.
– Normal verkningsgrad.

Om hög verkningsgrad inte prioriteras, kan värmeåtervinnare med normal verk-
ningsgrad väljas. Denna har rotorbredd 200 mm. Rotorn för hög verkningsgrad har 
250 mm bredd. Rotorbredden påverkar inte aggregatets totala längd. 

Varvtalsreglering
– Varvtalsreglering.
– Konstant varvtal.

Verkningsgraden regleras genom rotorns varvtal. Verkningsgraden regleras genom 
rotorns varvtal. Vid konstant rotorvarvtal kan tilluftens temperatur ej hållas kon-
stant. För att undvika oönskad temperaturstegring, bör värmeväxlaren utrustas 
med varvtalsreglering.

Varvtalsregleringen varierar rotorns varvtal steglöst från 0–12 r/m. Styrlåda är mon-
terad vid drivmotorn.
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. Detaljer. . . Beskrivning

Teknisk.beskrivning.funktionsdelar

Batterivärmeåtervinnare
BCEA kan väljas med batterivärmeåtervinnare eller med roterande värmeåtervinnare. Batte-
rivärmeåtervinnare beskrivs nedan. Roterande värmeåtervinnare beskrivs på föregående sida.

Batterivärmeväxlare är lämplig där helt skilda luftvägar önskas.

Konstruktion
Batterivärmeåtervinnare består av två batterier. Batterierna har ett rörsystem och 
profilerade lameller. Röranslutningarna har utvändig gänga. Batterierna är försedda 
med erforderliga luftnings- och avtappningsproppar samt dräneringsanslutning. 

Det ena batteriet placeras i frånluften och tar upp frånluftens värmeinnehåll. Det 
andra batteriet placeras i tilluften och avger där värme till tilluften. Som energibä-
rare används vatten blandat med frostskyddsmedel. Temperaturverkningsgraden är 
cirka 50% vid lika till- och frånluftsflöde.

Alternativ
Kan erhållas i flera olika effektvarianter. Urval görs via databeräkning. 

Tillval
Droppavskiljare (även för utbyte), rörkopplingsenhet, automatisk luftningsventil, 
vattenlås.

Rörkopplingsenhet
För att sammankoppla frånlufts- och tilluftsdel av BCVD kan rörkopplingsenhet an-
vändas. I rörkopplingsenheten ingår cirkulationspump, reglerventil, expansionskärl, 
säkerhetsventil, manometer, avluftningsventil, påfyllningsventil, strypventil, rörstuds 
för dykgivare samt två eller flera termometrar. 

Filter
Filterytan är fördelad på ett antal filterkassetter (se avsnitt Dimensionering). Kas-
setterna löper i gejder och är lätt utdragbara. Filterhållaren har tätningslister och 
excenterlåsning för effektiv tätning.

På aggregatets hölje finns mätnipplar för anslutning till U-rörsmanometer.

Alternativ
Kort påsfilter i filterklass G3 eller långt påsfilter i filterklass F5, F7 eller F8. Olika 
filter kan väljas för tilluft och frånluft.

Tillval
Reservfilter, U-rörsmanometer, differenstrycksmanometer.

Spjäll.(tillbehör)
Enhetsaggregat BCEA är konstruerat med plats för spjäll, vilket kan erhållas som 
tillbehör.

Spjället har motgående vridstyva spjällblad i alu-zink-belagd dubbelplåt, miljöklass 
C4. Spjällbladen är lagrade i nylonlager och levereras med eller utan isolering. 
Spjället uppfyller fordringarna på täthetsklass 3 enligt EN 1751.

För storlek 004 monteras spjäll utvändigt på höljet och för storlekarna 006, 009 
och 014 invändigt i höljet.

Tillval
Isolerade spjällblad.

Frånluft

Tilluft

Avluft

Uteluft

Luftriktningar varierar beroende 
på val av alternativa anslutnings-

möjlheter.
Exemplet ovan gäller för inspek-
tionssida vänster, tilluft under. 

Filter

Spjäll
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Stödfot 
TBXZ-1-36

Gummiplatta 
TBXZ-1-37

. Detalj. ....Beskrivning

Teknisk.beskrivning.tillval.–.mekanisk.utrustning

Anslutningsram.
Dukstos.
Gejdskenor
Se avsnitt Måttuppgifter, Anslut-
ningar och anslutningsdetaljer.

Stödfot.TBXZ-1-36
Gummiplatta.
TBXZ-1-37
Max belastning per fot är 400 kg. 
Levereras utan gummiplatta.
Gummiplatta TBXZ-1-37 kan an-
vändas tillsammans med stödfot. 
Levereras omonterad.

Förhöjning.för.stödfot.TBXZ-
1-39.
Används för att få rätt höjd över 
golvet vid aggregat med vatten-
lås.

Inspektionsfönster.
Försett med dubbla plexiglas,  
Ø 200 mm.
Skall ej användas till EI 30 hölje.

Invändig.belysning.
Kapslingsklass IP44. Bredd 110, 
djup 115, längd 195 mm.

Vattenlås.med.anslutnings-
sats.BCXZ-1-71-a
Levereras med anslutningssats 
passande till önskad funktionsdel.
Ledningen från vattenlåset till av-
lopp skall dras utan förminskning.

Automatisk.luftningsventil.
BCXZ-1-68-a
Anslutes till luftningsnippeln på 
batteriet.

U-rörsmanometer.
TBXZ-1-64
Mäter tryckfall över filter. Ställbar 
skala, längd 100 mm. Mätom-
råde 1000 Pa. Anslutningsslangar 
ingår.

100
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130x265

1 delstr = 10 Pa
       ρ = 0.78
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20 30
50

200
400

PASCAL

Nollställning

Påfyllning

. Detalj. ....Beskrivning

U-rörsmanometer,.
fläkt.,.TBXZ-1-63
Avsedd till fläktar BCRWD, BCRWR 
och BCRT. Mätkurvor för luft-
flödesmätning fins monterad på 
fläktdel.
Mätområde upp till 3000 Pa. An-
slutningsslangar ingår.

Manometer.FLMB-1-0
Avsedd för mätning av differens-
tryck på luftflödesmätning till 
fläktar BCRB. Mätområde upp till 
700 Pa.

Differenstryck-
manometer..TBXZ-1-65
Avsedd att användas vid noggrann 
mätning av tryckfall. Mätområde 
upp till 300 Pa.

Injusteringsplåt.frånluft
Avsedd att användas för injuste-
ring av korrekt tryckbalans mellan 
frånluft och tilluft.

Aggregatjuddämpare.. .
TBDR/TBDV
Höljet är utvändigt utfört i varm-
förzinkad stålplåt. Invändigt har 
ljuddämparen baffelelement som 
är uppbyggda på en ram av varm-
förzinkad stålplåt. Ljuddämparen 
finns i två varianter, rak (TBDR) och 
vinkel (TBDV).

Absorptionsmaterialet är av typ 
Cleanolon, vilket består av mine-
ralull med optimal dämpförmåga, 
täckt med speciell glasfiberduk. 
Cleanolon är speciellt utvecklat för 
invändig isolering av ljuddämpare 
och är typgodkänt med avse-
ende på rensbarhet, emissioner 
och fibermedryckning. Materialet 
uppfyller krav på ytskikt klass 1 
(=högsta klassen). 

Alternativ
TBDR kan väljas i två olika längder 
(650 eller 1250 mm). Den längre 
har bättre ljuddämpningsförmåga.

TBDV kan väljas för horisontal eller 
vertikal luftström.
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Oktavband nr/ medelfrekvens, Hz

Korr.faktor.Kok.för.olika.ljudvägar.och.oktavband

LJUDVÄG 1      2 3 4 5 6 7 8

 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Till utloppskanal -5 -11 -15 -4 -7 -11 -12 -17

Till inloppskanal -8 -11 -14 -5 -11 -10 -8 -13

Till aggregatets omgivning -13 -18 -30 -22 -21 -22 -31 -38

Swegons ljudmätningar görs enligt ISO 5136, den 
mest använda metoden i Europa. Ljudmätning med 
andra metoder förekommer. 
Totala ljudeffektnivån till utloppskanal LW tot kan 
avläsas i varje fläktdiagram. För uppdelning på olika 
ljudvägar och oktavband används följande formel:

LW, ok  = LW tot  + Kok   Kok erhålles ur tabell.

Wing.BCRWD,.BCRWR

BCEA.004

Luftflöde

To
ta

lt
ry

ck
sö

kn
in

g

600x300

To
ta

lt
ry

ck
sö

kn
in

g

2,2.kW

1,4.kW.-.FO*.och.1,5.kW

600x300

Övre.diagram.visar.max.-kapacitet.för.fläkt.BCRWD,.
direktdrift..För.ljuddata.och.varvtal,.se.undre.diagram.

BCRWR,.remdrift.

*FO = frekvensomriktare

Dimensionering

 Anslutning gavel    Anslutning höljeRitningen visar fläktdel 
utan anslutningsgavel.

Spjäll är tillbehör. 

Mått

   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

Filterkassetter: 2 st 428x428 mm. 
Avser per luftväg för tilluft respektive frånluft.
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Oktavband nr/ medelfrekvens, Hz
Varvtals-
område

r/m

Korr.faktor.Kok.för.olika.ljudvägar.och.oktavband

LJUDVÄG  1      2 3 4 5 6 7 8

  63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Till utloppskanal ≤1940 -6 -13 -7 -6 -8 -11 -13 -20
 >1940 -5 -11 -15 -4 -7 -11 -12 -17

Till inloppskanal ≤1940 -10 -13 -5 -12 -16 -11 -13 -20
 >1940 -8 -11 -14 -5 -11 -10 -8 -13

Till aggregatets  ≤1940 -14 -20 -22 -24 -22 -22 -32 -41 
   omgivning >1940 -13 -18 -30 -22 -21 -22 -31 -38

Luftflöde
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800x300

Övre.diagram.visar.max.-kapacitet.för.fläkt.BCRWD,.
direktdrift..För.ljuddata.och.varvtal,.se.undre.diagram.

BCRWR,.remdrift.

*FO = frekvensomriktare

4,0.kW

3,0.kW

2,2.kW

3,0.kW.-.FO

Swegons ljudmätningar görs enligt ISO 5136, den 
mest använda metoden i Europa. Ljudmätning med 
andra metoder förekommer. 
Totala ljudeffektnivån till utloppskanal LW tot kan 
avläsas i varje fläktdiagram. För uppdelning på olika 
ljudvägar och oktavband används följande formel:

LW, ok  = LW tot  + Kok   Kok erhålles ur tabell.

Wing.BCRWD,.BCRWR

BCEA.006

Dimensionering

 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

 40 85 77 118 65 80 235 288

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

Mått

Vikt,.kg

Filterkassetter: 2 st 490x490 mm. 
Avser per luftväg för tilluft respektive frånluft.
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Luftflöde
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Övre.diagram.visar.max.-kapacitet.för.fläkt.BCRWD,.di-
rektdrift..För.ljuddata.och.varvtal,.se.undre.diagram.

BCRWR,.remdrift.

*FO = frekvensomriktare

4,0.kW

2,2.kW

3,0.kW

3,0.kW.-.FO

5,5.kW

Oktavband nr/ medelfrekvens, Hz
Varvtals-
område

r/m

Korr.faktor.Kok.för.olika.ljudvägar.och.oktavband

LJUDVÄG  1      2 3 4 5 6 7 8

  63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Till utloppskanal ≤1940 -6 -13 -7 -6 -8 -11 -13 -20
 >1940 -5 -11 -15 -4 -7 -11 -12 -17

Till inloppskanal ≤1940 -10 -13 -5 -12 -16 -11 -13 -20
 >1940 -8 -11 -14 -5 -11 -10 -8 -13

Till aggregatets  ≤1940 -14 -20 -22 -24 -22 -22 -32 -41    
   omgivning >1940 -13 -18 -30 -22 -21 -22 -31 -38

Swegons ljudmätningar görs enligt ISO 5136, den 
mest använda metoden i Europa. Ljudmätning med 
andra metoder förekommer. 
Totala ljudeffektnivån till utloppskanal LW tot kan 
avläsas i varje fläktdiagram. För uppdelning på olika 
ljudvägar och oktavband används följande formel:

LW, ok  = LW tot  + Kok   Kok erhålles ur tabell.

Wing.BCRWD,.BCRWR

BCEA.009

Dimensionering

Mått

Vikt,.kg

Filterkassetter: 2 st 592x592 mm. 
Avser per luftväg för tilluft respektive frånluft.

Ritningen visar fläktdel 
utan anslutningsgavel.

Spjäll är tillbehör.  Anslutning gavel                 Anslutning hölje

   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).
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Luftflöde
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Övre.diagram.visar.max.-kapacitet.för.fläkt.BCRWD,.
direktdrift..För.ljuddata.och.varvtal,.se.undre.diagram.

BCRWR,.remdrift.

*FO = frekvensomriktare

4,0.kW

3,0.kW

4,6.kW.-.FO

5,5.kW

6,5.kW.-.FO

7,5.kW

Oktavband nr/ medelfrekvens, Hz
Varvtals-
område

r/m

Korr.faktor.Kok.för.olika.ljudvägar.och.oktavband

LJUDVÄG  1      2 3 4 5 6 7 8

  63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Till utloppskanal ≤1940 -6 -13 -7 -6 -8 -11 -13 -20
 >1940 -5 -11 -15 -4 -7 -11 -12 -17

Till inloppskanal ≤1940 -10 -13 -5 -12 -16 -11 -13 -20
 >1940 -8 -11 -14 -5 -11 -10 -8 -13

Till aggregatets  ≤1940 -14 -20 -22 -24 -22 -22 -32 -41 
   omgivning >1940 -13 -18 -30 -22 -21 -22 -31 -38

Swegons ljudmätningar görs enligt ISO 5136, den 
mest använda metoden i Europa. Ljudmätning med 
andra metoder förekommer. 
Totala ljudeffektnivån till utloppskanal LW tot kan 
avläsas i varje fläktdiagram. För uppdelning på olika 
ljudvägar och oktavband används följande formel:

LW, ok  = LW tot  + Kok   Kok erhålles ur tabell.

Wing.BCRWD,.BCRWR

BCEA.014

Dimensionering

Mått

Vikt,.kg

Filterkassetter: 2 st 490x592 mm + 1 st 592x592 mm. 
Avser per luftväg för tilluft respektive frånluft.

 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).
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B

a

b

Vid uppställning av aggregat samt anslutning av rör och 
elkablage se till att inspektionsluckor kan öppnas fritt och 
att inre funktionsdelar, t ex filterkassetter och fläktinsatser 
kan tas ut i önskad omfattning. 

Erforderligt inspektionsutrymme är minimum 700 
mm.

Eftersom aggregatet som regel har sugande fläktar och 
det därmed blir undertryck i aggregatet, är det viktigt att 
eventuellt vattenlås monteras riktigt (se instruktion för res-
pektive funktionsdel).

Höjden.a (avstånd mellan avrinningsnivå aggregatdel och 
avrinningsnivå vattenlås) måste vara minst lika stor i mm 
som undertrycket i aggregatet är i mm vp.

Höjden.b (avstånd mellan avrinningsnivå vattenlås och 
ovansida på kröken i U-rör) måste vara minst lika stor i 
mm som halva undertrycket i aggregatet är i mm vp.

B

1200

Hälften av B

700

För utbyte av funktionsdelar
Service, med påmonterat
styr- och reglerskåp

Service av värmeväxlare

Allmän tillsyn och service

a

b

Erforderligt.utrymme


