
Luftmiljö MiniWin
- Enkelt utbyte av äldre FTX-aggregat 
- Kostnadseffektiv lösning i nya bostäder



MiniWin luftbehandlingsaggregat
• Klarar upp till 120 m² vid placering i kök (35 db till omgivning)

• Lämplig för bostäder upp till 160 m²

• Mått likt ett överskåp bredd 596 mm, djup 315 mm, höjd 700 mm

• Återvinner värme på vintern och kyla på sommaren, ger hög komfort

• Roterande värmeväxlare

• Inbyggd elektrisk eftervärme, motverkar kalla golv

• Hög återvinningsgrad, minskar uppvärmningskostnaderna

• Ingen förvärme eller energikrävande avfrostning behövs

• Ingen kondensdränering behövs 

• EC-motorer med låg energiförbrukning, minskar driftskostnaderna

• Godkänd att integreras med spiskåpa, ingen extra imkanal behövs

• Smart Comfortpanel ingår, lätt att ställa in och använda

• Smarta funktioner, anslutning för hög-, och lågfart

• Braskaminsfunktion, gör det enklare att tända brasan

• Måttanpasad för utbyte av äldre FTX aggregat, snabb installation

• Utmärkt för nyinstallation i befi ntliga fl erbostadshus

• Svensktillverkad, hög kvalité och lång livslängd

Produktöversikt

CombiWin luftvärmeaggregat
• Lämplig för utbyte av äldre luftvärmeaggregat

• Lämplig att kombinera med MiniWin

• Inbyggd elektrisk värme

• Vattenburen värmare som tillval

• Elbatteri ingår som back-up vid val av vattenburen värmare

• Måttanpassad och överensstämmer vid utbyte av Bahco ACJ

• EC-motor med låg energiförbrukning, minskar driftskostnaderna

• Enkel kontrollpanel, lätt att ställa in och använda

• Svensktillverkad, hög kvalité och lång livsläng

Tillval MiniWin
• Vit standard spiskåpa bredd 600 mm, höjd 80 mm

• Rostfri designspiskåpa bredd 600 mm, höjd 43 mm

• Vit ljudisolerad täckpanel, bredd 600 mm, höjd 700 mm

• Rostfri ljudisolerad täckpanel, bredd 600 mm, höjd 700 mm



Kvalité i varje detalj

Utvecklad och tillverkad i Sverige
Free är konstruerad för Nordiskt klimat, funktionsprovad 

under mycket låga utetemperaturer och tredjepartsprovad av 
Intertek Semko för elsäkerhet. Aggregatet tillverkas i Sverige 

och ger arbetstillfällen på Svensk mark.

Behovsstyrd ventilation
MiniWin erbjuder nya nivåer av amvändarvänlighet och möjligheter 
att påverka och anpassa inneklimatet. Styrsystemet är helt för-
programmerat, användaren kan enkelt och utan risk för fel, välja fem 
olika luftfl ödesnivåer och tre olika temperaturval. Smarta tilläggsfun-
kioner som spar energi och samverkar med inbrottslarm, braskamin, 
spisfl äkt fi nns förberedda och kan enkelt aktiveras vid installation.

Professionell kvalité 
MiniWin är byggt på marknadens bästa komponenter, är utrustat med ett unikt 
användarvänligt styrsystem och klarar högt ställda krav på energieffektivitet. Aggregatet 
uppfyller högt ställda krav på funktion och livslängd. 
MiniWin är utmärkt för nyinstallation av decentral ventilation i befi ntliga fl erbostadshus.  

MiniWin FTX-aggregat 
MiniWin är avsedd att ventilera bostäder och 

skapa komfort för människor.  

Med MiniWin får du en hälsosam boendemiljö, 

säkerställer att fastigheten aldrig utsätts för 

övertryck, och ser till att fukt och luftföroreningar 

transporteras bort på ett energieffektivt sätt.

Låg ljudnivå och lättplacerad
MiniWin ger låg ljudnivå till aggregatets omgivning, har diskret design och pulverlackerat hölje. 
Med våra rostfria tillbehör som designspiskåpa och den ljuddämpande  täckpanelen passar 
MiniWin även i exklusiva miljöer.

Smarta lösningar och  snabb installation
Aggregatet är konstruerat för att förenkla installationsarbetet då man ska byta ut ett gam-

malt aggregat mot ett nytt. Med MiniWin kan vi nu erbjuda ett toppmodernt FTX-aggre-
gat, anpassat i mått, funktion och kanalanslutningarnas placering för enkelt utbyte och 

samtidig innehåller den senaste tekniken inom energi, funktion och prestanda.

Aggregatet på bilden är utrustat 
med Vit ljudisolerad täckpanel
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Inspiration

Före Efter

MiniWin med rostfri 
designspiskåpa & täckpanel


