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Combi Win    
Robust & välbyggt Luftvärmeaggregat för enkelt utbyte av

äldre aggregat typ Bacho ACJ 

• Mått och anslutningar lika Bacho ACJ - snabb installation

• Enkel, kostnadseff ektiv lösning - husets värmesystem behöver inte byggas om 

• Vattenbatteri som tillval - kombinera med fj ärrvärme - elbatteri som back-up

• Noggrann reglering & EC fl äkt - minskad energiförbrukning

• Integrerat färdigkopplat styrsystem - snabb & enkel att ställa in

• Tillverkad i Sverige, tydlig dokumentation, Svensk support



Värmeåtervinnings-
aggregat (FTX)

Free V60 (Mini Win)

Uteluft

Avluft

Frånluft (förbrukad, varm luft 

från WC, Kök,Tvätt & bad)

Recirkulationsluft (utsug från 

centralt placerad i ex. korridor)

Tilluft (uppvärmd luft till 

sovrum & vardagsrum)

Frisk & förvärmd 

uteluft (återvunnen 

energi) som blandas 

in i luften till huset

Genom att utnyttja ca 2/3 redan varm returluft från bostaden 

behövs endast en liten del energi för att värma byggnaden i sin 

helhet. Värmeåtervinningsaggregatet blandar sedan in frisk, 

förvärmd uteluft (ca 1/3) i den cirkulerande luftströmmen och 

därmed är ventilationsbehovet säkerställt.

CombiWin kan levereras med vattenbatteri och kan därmed även 

anslutas till fj ärrvärme 

Den optimala lösningen för  villan 

med luftburet värmesystem.

Luftvärmeaggregat
CombiWin

Anslutning av vattenbatteri vid

fj ärrvärmeinkoppling

Art.nr P0700111-04
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Med reservation för löpande produktutveckling.

Tekniska data CombiWin
Märkspänning 3~ 400V 50Hz

Säkring 10 A

Märkeff ekt total 6170 W

Uteff ekt elbatteri 6000 W

Uteff ewkt vattenbatteri  (tillval) 4900 W  Vattentemp in 60°C ut 40°C

Radialfl äkt, typ B-hjul/EC-motor

Filterklass till/från G4

Vikt 40 kg

Kanalanslutning 2xØ100, 2xØ125, 1xØ160 Nippel

Hölje utsida Vit RAL9010 

Inbyggd styr och kontrollpanel Ja

Inbyggt elbatteri Ja 

Inbyggt vattenbatteri Ja om tillval, Elbatteri kvar som reserv

Tilluften tillstånd +10/+25°C, Max 25%

Returluftens tillstånd +15/+25°C, Max 25%

Tilluft Ställbar +10/+25°C

Omgivande tillstånd aggregat +5/+45°C max 80% RH

Kapslingsklass IP21

• Kan konverteras till vattenburen värme

• Elbatteri som back-up, säkert om problem uppstår

• Låga driftskostnader med EC motorer

• Kan komnineras med MiniWin

• Min & Maxbegränsning för fl öde och temperaturnivåer

• Enkel att ställa in, - Noggrann fl ödesinställning

• Luftfl ödet ökar i förhållande till värmebehov

• Braskaminsfuktion

• Säkerställer ventilationssystemets funktion

Tillbehör CombiWin
LMRZ-40-G4-0100 Reservfi lter 2-pack

LMAX-0700-1-1 Rumstermostat med börvärdesomställare

REXZ-90-1-1-1 Vattenburen värmare, ventil, ställdon

REXZ-90-1-1-2 Vattenburen värmare (fj ärrvärme) 


