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Rätten till konstruktionsändringar förbehålls

Produktöversikt

FREE-V160FREE-V160

Leveransstart i höst
Leveransstart i höst

MiniWin
Lägenheter & villor upp till 120 m² vid placering i kök, eller upp till 160 m² vid placering i tvätt-
stuga, groventré eller liknande. Kan kombineras med spiskåpa vid placering i kök. Passar mot 
de gamla anslutningarna och måttmässigt för enkelt utbyte av äldre FTX-aggregat.
Arbetsområde 20-60 l/s

CombiWin
Luftvärmeaggregat för utbyte av äldre aggregat typ Bacho ACJ, passar på samma ställe som 
det befi ntliga aggregatet. Kan kompletteras med vattenbatteri och kombineras med MiniWin

FREE-H90
Passar villor och större lägenheter upp till 250 m². Placeras på vind eller horisontellt häng-
ande på vägg, Kompakt storlek gör aggregatet lämpligt för utbyte av äldre vindsplacerade 
FTX-aggregat. Går upp genom vindstakluckan. Flexibelt med höger och vänsterutförande 
i samma aggregat. Lämpar sig väl även för kyla och eftervärme. Styrfunktioner är klara att 
aktivera och utrustning för kyla och eftervärme fi nns som tillbehör.
Arbetsområde 40-90 l/s

FREE-V90
Passar villor och större lägenheter upp till 250 m². Toppanslutet för placering hängande på 
vägg i tvättstuga, grovkök, entré eller liknande för enklare åtkomlighet vid fi lterbyte & service.  
Kan monteras både vertikalt & horisontellt. Lämpar sig väl även för kyla och eftervärme. 
Styrfunktioner är klara att aktivera och utrustning för kyla och eftervärme fi nns som tillbehör.
Arbetsområde 40-90 l/s

FREE-H230
Låg ljudnivå & diskret design gör det möjligt att installera aggregaten synligt och nära ar-
betsplatser & bruksytor. Användningsområden är mindre lokaler som kontor, daghem, bo-
stadsfastigheter, butiker, konferensrum och liknande. Passar även de största villorna, lämplig 
vid radonsanering och vid behov av större luftomsättning. Lämpar sig väl även för kyla och 
eftervärme. Styrfunktioner är klara att aktivera och utrustning för kyla och eftervärme fi nns 
som tillbehör. Sidoanslutet för horisontellt eller verktikalt montage.  
Arbetsområde 75-230 l/s

FREE-V230
Låg ljudnivå & diskret design gör det möjligt att installera aggregaten synligt och nära ar-
betsplatser & bruksytor. Användningsområden är mindre lokaler som kontor, daghem, bo-
stadsfastigheter, butiker, konferensrum och liknande. Passar även de största villorna, lämplig 
vid radonsanering och vid behov av större luftomsättning. Lämpar sig väl även för kyla och 
eftervärme. Styrfunktioner är klara att aktivera och utrustning för kyla och eftervärme fi nns 
som tillbehör. Toppanslutet när utrymmet i sidled är begränsat.  
Arbetsområde 75-230 l/s 

FREE-H160
Kraftfullt aggregat som passar större villor, lämplig vid radonsanering. Placeras på vind eller 
i förråd, källare eller groventré. Kan monteras både horisontellt och vertikalt, hela sex olika 
installationsvarianter. Lämpar sig väl även för kyla och eftervärme. Styrfunktioner är klara att 
aktivera och utrustning för kyla och eftervärme fi nns som tillbehör.
Arbetsområde 60-200 l/s

FREE-V160
Kraftfullt aggregat som passar större villor, lämplig vid radonsanering. Andra användnings-
områden är allmänventilation i kontor, mindre butiker, konferensrum och liknande. Toppanslu-
tet för placering i förråd, källare eller groventré. Lämpar sig väl även för kyla och eftervärme. 
Styrfunktioner är klara att aktivera och utrustning för kyla och eftervärme fi nns som tillbehör. 
Arbetsområde 60-200 l/s

FREE-H360
Låg ljudnivå & diskret design gör det möjligt att installera aggregaten synligt och nära arbets-
platser & bruksytor. Användningsområden är mindre lokaler som kontor, daghem, bostads-
fastigheter, butiker, konferensrum och liknande. Lämpar sig väl även för kyla och eftervärme. 
Styrfunktioner är klara att aktivera och utrustning för kyla och eftervärme fi nns som tillbehör. 
Sidoanslutet för horisontellt eller verktikalt montage.
Arbetsområde 100-400 l/s 

FREE-V360
Låg ljudnivå & diskret design gör det möjligt att installera aggregaten synligt och nära arbets-
platser & bruksytor. Användningsområden är mindre lokaler som kontor, daghem, bostads-
fastigheter, butiker, konferensrum och liknande. Lämpar sig väl även för kyla och eftervärme. 
Styrfunktioner är klara att aktivera och utrustning för kyla och eftervärme fi nns som tillbehör. 
Toppanslutet när utrymmet i sidled är begränsat.  
Arbetsområde 100-400 l/s 



MiniWin översikt

Rätten till konstruktionsändringar förbehålls

MiniWin luftbehandlingsaggregat
• Klarar upp till 120 m² vid placering i kök

• Lämplig för bostäder upp till 160 m²

• Mått likt ett överskåp bredd 596 mm, djup 316 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

CombiWin luftvärmeaggregat (separat produktblad)
• Lämplig för utbyte av äldre luftvärmeaggregat

• Mått och anslutningar lika Bacho ACJ

• Lämplig att kombinera med MiniWin

• Inbyggd elektrisk värme

• Vattenburen värmare som tillval

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

• 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



Interna funktionsdelar
Aggregatet är utrustat med en energieffektiv roterande värme-
växlare, en tillufts-, och en frånluftsfl äkt, samt utelufts-, och 
frånluftsfi lter.

Den vertikalt monterade roterande värmeväxlaren drivs via 
en helsvetsad rundrem, av en 6W elmotor med kuggväxel. 
Vid behov kan växlaren enkelt demonteras för rengöring. 
Vid eventuellt rembrott byts denna lika enkelt utan krav på 
specialutrustning.

Värmeväxlaren dimensionerad utifrån EUROVENT certifi e-
rade prestanda.
Rotormatris består av standard aluminium, omväxlande slät 
och korrugerad folie. Folielagren stabiliseras och är sam-
manfogade av invändiga radiella stagekrar som är fi xerade i 
nav och i yttre svep, är specialdesignat för lång formstabilitet. 
Livstidssmorda kullager monterade skyddat i navet. Rengö-
ring med tryckluft är möjligt.

Fläktarna är av typen direktdriven ytterrotormotor med 
energisnåla och tystgående EC motorer med 0-10V inbyggd 
styrning. Fläkthjulen är utförda med framåtböjda skovlar och 
är monterade i en enkelsugande fl äktsnäcka.

Ute-, och frånluftsfi lter är av typen kompaktfi lter med tätveck-
ad fi ltermedia för bästa fi lterarea och låga tryckfall. Filtrens 
funktion är mycket viktig för aggregatets funktion och det är 
därför viktigt att man vid fi lterbyte säkerställer att tryckfallet 
inte förändras mot originalfi ltrets begynnelsetryckfall.

Anslutning till spiskåpa 
Elektrisk anslutning av spiskåpan sker via ett kontaktstycke 
monterad i aggregatets bottendel. Via denna anslutning 
matas spiskåpans belysning och här får även aggregat sin 
signal då spiskåpan aktiveras. 

Spiskåpan är försedd med en avluftsstos som skjuts in, och 
ansluter till aggregatets bypasskanal då spiskåpan monteras 
på aggregatet.

 
 

 

Produktbeskrivning MiniWin

Användningsområde
Aggregatet är avsett för montage i varmt eller kallt utrymme. 
över spis med integrerad spiskåpa alternativt för montage i 
tvättstuga, grovkök eller liknande utan integrerad spiskåpa. 

Aggregat avsedda för integrerad spiskåpa saknar yttre bot-
tenplåt och har en femte kanalanslutning samt snabbkontakt i 
aggregatets bottensektion för anslutning till spiskåpan.
Den förorenade luften från spiskåpan leds då via en bypass-
kanal förbi värmeväxlaren och direkt till frånluftsfl äkten för 
att inte nedsmutsning av värmeväxlaren ska ske. Spiskåpan 
fi nns i olika modeller och beställs separat.

Aggregat för alternativt montage saknar den femte kanalan-
slutningen och har istället en hel täckplåt i yttre botten. 

Aggregatet levereras med en öppningsbar sida. 

Aggregatet kan utrustas med en inbyggd elektrisk efter-
värmare. Aggregatet med elektrisk eftervärmare beställs i 
vänster- eller högerutförande. 

Aggregat utan eftervärmare levereras i vänsterutförande, 
Anpassning till högerutförande görs enkelt i samband med 
installation.

Konstruktion
Aggregatets innerhölje och interna plåtdetaljer i 1,0 mm tjock 
aluzinkbelaggd stålplåt AZ150 med korrosionsklass C3 Ytter-
höljet är pulverlackerat i RAL 9010 med korrosionsklass C4 
och en mellanliggande stenullsisolering med 30 mm tjocklek i 
sidor och 50 mm i topp och botten.

Kanalanslutningar 4x Ø125 mm muffanslutning på aggre-
gatets ovansida och 1x Ø125mm anslutning i aggregatets 
undersida då det beställts med spiskåpa.

Kanalanslutningar för till-, och avluft är placerade i ytterst 
med uteluft-, och frånluft där emellan.
Anslutningar är placerade med avstånd i förhållande till var-
andra och till aggregatets ytterkant för att förenkla isolering 
av kanalerna.

Interna delar är anpassade för enkel åtkomlighet för service 
och rengörning. 

Lucklås utförda med snabblåsande spårskruv med livstids 
garanti. Skruven har ett ändläge som alltid ger rätt åtdrag-
ningsmoment åt luckans tätning. 

I aggregatets täcklucka fi nns ett snäppfäste (hondel) för 
täcklucka alternativt kökslucka. Lösa fästen för kökslucka 
(handel) medlevereras till aggregatet.  

Aggregatet monteras hängande på medlevererad väggskena 
och säkras med låsskruv.

Rätten till konstruktionsändringar förbehålls



Beskrivning styrsystem MiniWin

Styrsystemets grunder
Aggregatet är utrustat med ett integrerat styrsystem som 
reglerar aggregatets funktioner i sekvens. Styrsystemet 
använder i första hand återvunnen energi och väljer alltid den 
mest energieffektiva åtgärden för att uppnå inställt börvärde. 
Tilluftsemperaturen regleras genom att starta och stoppa 
värmeväxlaren samt starta och stoppa tillskottsvärme om 
sådan är tillvald. Tillskottsvärmen regleras genom puls-paus 
teknik i procent beroende på effektbehovet i tilluften.

Värmeväxlaren återvinner både värme och kyla, styrsystemet 
mäter temperaturen i uteluften, frånluften och avgör om till-
luften ska värmas eller kylas och om värme-, erller kylåtervin-
ning är möjlig beroende på frånluftstemperaturen. 

Elektriska anslutningar
I anslutningslådan på aggregatets ovansida fi nns ett anslut-
ningskort, förberett med plintar för externa anslutningar. Via 
dessa plintar kan aggregatet styras till forcerat eller bortaläge 
samt aktivera braskaminsfunktionen.

Via anslutningslådan är aggregatet försett med en 1 fas 230V 
nätsladd 1,8 m med stickpropp, tilluftstemperaturgivare med 
3 m kabellängd som ska monteras i tilluftskanalen samt 3 m 
anslutningskabel för Comfortpanelen.

Spiskåpan ansluts till kontaktstycket placerat i aggregatets 
bottendel och får sin matning via aggregatets nätsladd.

 

Styrsystemets funktioner
Aggregat utrustade med integrerad spiskåpa
Då spiskåpan aktiveras försätts frånluftsfl äkten i inställt 
forcerat läge. Denna funktion säkerställer att fl ödesbalansen 
över värmeväxlaren är korrekt och att inte övertryck bildas i 
fastigheten.

Då aggregatet injuseras ska även grundtemperatur väljas. 
Denna grundtemperatur är sedan basen i aggregatets tempe-
raturreglering. Funktionen avser att förhindra att aggregatet 
överträffar den ordinarie värmekällan och därmed bidrar till 
en ökad energiförbrukning. Därför ska grundtemperaturens 
inställning vara samma eller någon grad lägre än den ordina-
rie värmekällans.

Vinterjusteringsfunktion
Om aggregatet inte utrustats med eftervärmare eller om bat-
teriets kapacitet inte räcker till aktiveras automatiskt vinterjus-
teringsfunktionen. Aggregatets frånluftsfl äkt ökar då 0-20% 
(ställbart) för att höja energiutbytet i värmeväxlaren och på så 
vis höjs inblåsningstemperaturen.
Funktionen aktiveras i samband med igångkörning av aggre-
gatet genom att välja ett värde större än 0%.  

Comfortpanelens funktioner
Via Comfortpanelen kan användaren välja mellan tre förpro-
gramerade driftlägen, Normal - Eco och Cool, samt fem olika 
luftfl öden Borta - Passivt - Normal - Aktivt och Forcerat läge.

Temperaturreglering
Driftläge Normal: Värmeväxlaren strävar efter att bibehålla in-
ställd grundtemperatur (börvärde), växlaren stoppar då börvär-
det är uppnått för att inte förvärma tilluften då det blir varmare 
ute. Är aggegatet utrustat med eftervärmare eftersträvar denna 
att hålla tilluftstemperaturen 2°C lägre än grundtemperaturen.

Driftläge Eco: Värmeväxlaren regleras på samma sätt som i 
normalläget, men med en begränsning för eftervärmaren som 
är 3°C lägre än grundtemperaturen.  

Driftsläge Cool: aggregatet eftersträvar att bibehålla grundtem-
peraturen, minus inställd (fabriksinställning -5°C) börvärdesför-
skjutning (parameter 9). Värmeväxlaren övergår i kylåtervinning 
om frånluftstemperaturen är kallare än uteluftstemperaturen. i 
detta driftsläge är eventuell eftervärmare stoppad. Faller ute-
temperaturen under det förskjutna börvärdet övergår värmeväx-
laren till värmeåtervinningsfunktion för att bibehålla börvärdet.

Fläktreglering
Då aggregatet installeras ska luftfl öden för borta - normal 
och forcerat fl öde injusteras. Syrsystemet interpolerar sedan 
luftfl ödet för passivt och aktivt läge automatiskt. Denna funktion 
säkerställer att det alltid är ett svagt undertryck i fastigheten. 
Injustering görs individuellt för till-, och frånluftsfl öden i 20-99% 
i steg om 1%.

Forcerad fl äkt: försätter till-, och frånluftsfl äken i injusterat max-
fl öde. Denna funktion kan även aktiveras via extern brytare.

Aktiv fl äkt: används då många personer vistas i fastigheten, då 
många har duschat eller för att ge extra kylning i kombination 
med driftsläge Cool.

Normal fl äkt: standardinställningen där luftfl ödet motsvarar 
fastighetens dimensionerade fl öde (0,35 l/s/m² BYA).

Passiv fl äkt: lägre luftfl öde då ingen är hemma, i detta läge 
stoppas eventuell eftervärmare.

Borta fl äkt: försätter till och frånluftsfl ödet till inställt minfl öde 
(0,1 l/s/m² BYA). i detta läge stoppas eventuell eftervärmare. 
Denna funktion kan även aktiveras via villalarm eller annan 
extern potentialfri brytare.  

Tänk på att Comfortpanelen ska placeras centralt och lättåt-
komligt för att man som användare, lätt ska kunna påverka sitt 
inneklimat.
Comfortpanelen levereras med anslutningskabel och vägg-
fäste.

Rätten till konstruktionsändringar förbehålls



Beskrivning styrsystem MiniWin

Larmfunktioner
Aggregatets styrsystem har inbyggda säkerhetsfunktioner som 
avger larm och stoppar aggregatet om fel uppstår. Larm avges 
genom larmindikering med röd lysdiod och ett larmnummer 
som visas i displayen.
Larm är kategoriserat i tre olika nivåer. A-larm, B-larm och 
C-larm. 

A-larm innebär allvarligt fel och stoppar aggregatet. 
B-larm, innebär ett allvarligt fel men kan vara temperaturrela-
terat stoppar ej aggregatet förrän utetemperaturen faller och 
då övergår till A-larm.
C-larm, avser att indikera kommande problem. exempelvis 
avges c-larm inför dax för fi lterbyte som en påminnelse att 
beställa nya fi lter. Aggregatet fortsätter att gå.

Larmlista:
Nr Klass Beskrivning
1: - Används ej i denna modell
2.  A Internt brandlarm
3:  - Används ej i denna modell
4:  A Rotationsvakt utetemp under +5°C
4: B Rotationsvakt utetemp över +5°C
5: - Används ej i denna modell
6: A Temperaturgivare defekt
7: - Används ej idenna modell
8: A Frånluftstemperatur under börvärde
8: B Frånluftstemperatur under börvärde
9: A Tilluftstemperatur under från börvärde
9: B Tilluftstemperatur avviker från börvärde
10: A Tilluftsfl öde under börvärde
11: A Frånluftsfl öde under börvärde
12: A Filter smutsigt
12: B Filter smutsigt
12: C Filter smutsigt
13: A Externt stopp
Larmåterställning sker via Comfortpanelen

Perioden för driftstid för fi lter är ställbar 6/12 månader. 

Filterlarm (larm 12) indikeras i displayen då det är en må-
nad kvar till det är dax för fi lterbyte. Vid uppnådd driftstid för 
fi lterbyte avges larmindikering. Om inte fi lter byts inom en 
månad stoppas aggregatet. Larmdioden lyser och driftsdioden 
slocknar. 
Funktionen avser att säkerställa aggregatets funktion.  

Tillsyn och underhåll
För att aggregatet ska fungera tillfredsställande under hela sin 
livslängd ska löpande underhåll ske. Främst avses med detta 
att byta fi lter regelbundet, med minst en gång per år. Hålla rent 
i aggregatet och anslutande kanalsystem, samt kontrollera ag-
gregats funktioner. Slitagedelar som exempelvis drivrem och 
tätningar ska vid behov bytas. Detta framgår tydligt i installa-
tionsmanualen som medföljer aggregatet vid leverans.

Externa anslutningar
Aggregatet är försett med en anslutninglåda där externa 
anslutningar kan göras. Här är även nätkabeln och tillufts-
givaren anslutna. Anslutningslådan är förberedd med rejäla 
skruvplintar för externa tillvalsfunktioner.

Tillvalsfunktioner via externa anslutningar
Braskaminsfunktion: då funktionen aktiveras minskar från-
luftsfl äktens styrsignal med 0-20%, så länge denna ingång 
är aktiverad. Härigenom bildas ett övertryck i fastigheten för 
att hjälpa till vid uppstart av braskaminen. Rekommenderad 
aktiveringstid är 0-30 minuter. Funktionen bestäms genom 
att välja ett parametervärde i samband med igångkörning av 
aggregatet.

Högfartsfunktion: (forcerat fl äktläge) då denna ingång 
aktiveras försätts aggregatet i inställt forcerat läge så länge 
denna ingång är aktiverad, därefter återgår aggregatet till 
senast inställda läge i Comfortpanelen. Exempel på använd-
ningsområde kan vara närvarogivare, fuktgivare, tidur eller 
manuell brytare. 

Lågfartsfunktion: (bortaläge) då denna ingång aktiveras 
försätts aggregatet i inställt minfl öde så länge denna ingång 
är aktiverad, därefter återgår aggregatet till senast inställda 
läge i Comfortpanelen.  Med fördel kopplas denna ingång till 
ett villalarm eller annan extern brytare.

Samtliga funktioner ska anslutas till potetntialfri brytare.

 

 

 

Rätten till konstruktionsändringar förbehålls

Externa anslutningar
MiniWin har en separat 
anslutningslåda för enkel 
inkoppling av externa 
tilläggsfunktioner..



Projekteringsanvisning MiniWin

Dimensionering
Aggregatets luftfl öde fastställs enligt gällande normer och 
myndighetskrav för luftväxling.

Luftfl ödet i bostäder ska uppgå till minst 0,35 l/s/m² boyta.
Hänsyn ska alltid tas till förväntad belastning och luftfuktig-
het, som kan innebära att högre luftomsättning behövs. 
(Gränsvärdet för relativ fukt i frånluften är 25% RH vid -20°C 
DUT, vid högre relativ fuktighet kan kondens bildas i aggre-
gatet med risk för vattenskador som följd).

Normalt ska frånluftsfl ödet dimensioneras 5-10% större än 
tilluftsfl ödet för fastigheten. Det är viktigt att frånluftsfl ödet är 
minst samma eller större är tilluftsfl ödet, i omvänd ordning 
kan detta leda till kondensutfällning i den roterande värme-
växlaren och risk för vattenskador som följd.

Aktiverad spiskåpa
På MiniWin ska avluftskanalen dimensioneras för spiskåpans 
och frånluftens fl öde (99% spiskåpa aktiv). Om avluftskana-
len underdimensioneras leder detta till försämrad utsugnings-
förmåga i spiskåpan.

Då spiskåpan aktiveras ökar frånluftsfl ödet till inställt force-
ringsfl öde. Tilluftsfl ödet forceras inte i detta läge efter som 
det skulle skapa ett oblanaserat fl öde över värmeväxlaren 
och en risk för kondensutfällning som följd.

Vinterjustering
Då man avser att använda funktionen för vinterjustering är 
det viktigt att dimensionera från-, och avluftskanaler för ett 
fl öde som är 20 % större än normalfl ödet. 
Funktionen är ställbar 0-20% 0% innebär att funktionen är 
inaktiverad.

Luftfl ödesinjustering
Då aggregatet luftfl ödesinjusteras ska detta utföras i tre olika 
fl ödesnivåer, borta-normal och forcerat fl öde. Bortaläget är 
avsett att utgöra minfl öde då ingen vistas i bostaden och ska 
därmed dimensioneras för minst 0,1 l/s/m² boyta enligt BBR.  
Önskas tätare steg mellan fl äktlägen för borta-reducerat-nor-
mal kan detta avhjälpas genom att ställa bortaläget närmare 
normalläget. Normalläge avser bostadens dimensionerade 
fl öde och forcerat läge avser maximalt maxfl öde för anlägg-
ningen. Borta-normal och maxläge är individuellt justerbara i 
steg om 1% och är avsedda att balanseras så bostaden alltid 
har ett säkerställt undertryck. 

Minfl ödet är ställbart 20-99%
Normalfl öde är ställbart 35-99%
Maxfl öde är ställbart 35-99%

Aggregat med elvärmare
Lägsta fl öde i normalläge får inte dimensioneras lägre än 20 
l/s efter som detta innebär att eleftervärmaren kan överhet-
tas. I borta och reducerat fl äktläge är eleftervärmaren i 
stoppat läge.

Braskamin funktion reducerad frånluft
Funktionen aktiveras av extern potentialfri kontakt, avser att 
minska frånluftsfl ödet under begränsad tid (max 30 minu-
ter) och därmed bidra till ökat drag i braskaminen då denna 
tänds. Funktionen luftfl ödesinjusteras i samband med instal-
lationen och är ställbar 0-20%. 0% innebär att funktionen är 
inaktiverad.

Anslutande kanaler 
Tänk på att kanalerna på aggregatets kalla sida ska isoleras 
mot kondens. 

Avluftskanalen blir mycket kall (-15°C) och det är därför viktigt 
att nya som befi ntliga kanaler isoleras i sin helhet moto kon-
dens då de förläggs i kallt utrymme.

Använd aldrig böjbara ”fl exibla” ljuddämpare eller liknande. 
Dessa ”läcker” ljud tilll omgivning och skapar onödigt höga 
tryckfall i kanalsystemet.

Använd plåtkanaler i anslutning till aggregatet, undvik om 
möjligt att direktansluta ”kort-böjar” och T-rör.

Tänk på att isolera utrymmet runt kanalerna innan takanslut-
ningen monteras. Använd gärna mjuk stenullsisolering och 
fyll utrymmet runt kanalerna. Detta ger en effektiv ljudämp-
ning.

Luftriktningar
Uteluft   - Frisk kall uteluft från det fria på väg till aggregatet
Tilluft  - Frisk förvärmd uteluft på väg till lokalen 
Frånluft - Förbrukad varm luft på väg till aggregatet
Avluft  - Förbrukad kall luft på väg ut i det fria

Ljuddämpare
Placera alltid ljuddämoare direkt mot aggregatets kanalan-
slutningar för att förhindra ljudläckage till omgivning. I de fall 
detta inte är möjligt skall kanal mellan aggregatets kanalan-
slutning och ljudämparens anslutning isoleras med erforder-
lig isolering.

Intagsgaller
Använd väderskyddad intagshuv/galler med inloppshastighet 
under 3 m/s för att förhindra medryckning av snö och regn. 
Välj ett intagsgaller utan insektsnät efter som detta kan igen-
sättas med påfrysning vid dimma och minusgrader.
Placera intaget så det inte utsätts för snörök. Dimensionera 
för ett tryckfall under 10 Pa vid normalfl ödet.

Rätten till konstruktionsändringar förbehålls



Dimensionering MiniWin
Luftfl ödesdiagram Temperaturverkningsgrad °C

Tillskottsvärme °C

Tillskottsvärme i förhållande till tilluftsfl öde

Rätten till konstruktionsändringar förbehålls

Tilluftstemperatur i förhållande till luftfl öde

Tekniska data MiniWin-V-060-1 MiniWin-V-060-2
Inspektionssida Tilluft till höger (F1) Tilluft till vänster (F2)

Märkspänning 1~ 230V 50Hz 1~ 230V 50Hz

Säkring 10 A 10 A

Märkeffekt total 600 W/200 W 600 W/200 W

Uteffekt elbatteri 400 W//0 W2 400 W//0 W2

Maxbelastning 3,9 A/1,52 A 3,9 A/1,52 A

Radialfl äkt, typ F-hjul/EC-motor F-hjul/EC-motor

Filterklass till/från F7/F7 F7/F7

Filtermått BxHxD 245x135x45 mm 245x135x45 mm

Vikt 45 kg 45 kg

Kanalanslutning 5x Ø125, muff (4x Ø125)1 5x Ø125, muff (4x Ø125)1

Återvinningsgrad Upp till 83 % Upp till 83 %

Hölje utsida Vit RAL9010 Vit RAL9010 

Korrisionsklass inv/utv C3/C4 C3/C4

Täthetsklass L2 L2

Anslutning för spiskåpa Ja (Nej)1 Ja (Nej)1

Comfortpanel Ja Ja

Inbyggt elbatteri Ja (Nej)2 Ja (Nej)2

Frånluftens tillstånd +15/+40°C, Max 25% RH vid -22°C UL +15/+40°C, Max 25% RH vid -22°C UL 

Uteluftens tillstånd -20°C / 99% RH -20°C / 99% RH

Tilluft Ställbar +15/+25°C Ställbar +15/+25°C

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

Omgivande tillstånd Comfortpanel +10/+40°C max 80% RH +10/+40°C max 80% RH

Kapslingsklass IP21 IP21

Osuppfångning i spiskåpa Std kåpa vit utan volymdel: 75 % vid 45 l/s Std kåpa vit utan volymdel: 75 % vid 45 l/s

I ovanstående diagram utläses följande:
Blå streckad linje  Min inställbart fl öde i normalläge.
Blå heldragen linje  Max luftfl öde i relation till externt tryck
Grå linje   Ljudnivå till omgivning (beräknad)
Grå streckad linje  Avluftsfl öde då spiskåpan är aktiverad
Grå centrumlinje  Frånluftsfl öde då spiskåpan är aktiverad
Svart linje  Rekommenderat arbetsområde max
Grön, Blå, Röd linje  SFP-värde i relation till fl öde och tryck



Mått och anvisningar MiniWin

Rätten till konstruktionsändringar förbehålls

Täckpanel

DXF-fi ler för ned-
laddning hittar du 
på vår hemsida 
www.luftmiljo.se



Rätten till konstruktionsändringar förbehålls

Om MiniWin

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

under mycket låga utetemperaturer och tredjepartsprovad av 
Intertek Semko för elsäkerhet. 

Behovsstyrd ventilation
Vi erbjuder nya nivåer av amvändarvänlighet och 

möjligheter att påverka och anpassa inneklimatet. 

Styrsystemet är helt förprogrammerat, som använ-

dare kan du enkelt och utan risk för fel, välja fem 

olika luftfl ödesnivåer och tre olika temperaturval. 

Smarta tilläggsfunkioner som spar energi och sam-

verkar med inbrottslarm, braskamin, spisfl äkt fi nns 

förberedda och kan enkelt aktiveras vid installation.

Professionell kvalité 
Våra aggregat är byggda på marknadens bästa komponenter, har ett unikt egenutvecklat 

användarvänligt styrsystem och klarar högt ställda krav på energieffektivitet. Aggregaten 

uppfyller högt ställda krav på funktion och livslängd. 

Tystgående och lättplacerad
Låg ljudnivå till aggregatets omgivning, diskret design och pulverlackerat hölje. Aggregatets 
smarta konstruktion, och det rejäla höljet innebär att det är mycket tystgående, gör det möjligt att 
installera aggregatet synligt, exempelvis i direkt anslutning till kök och tvättstuga.

Smarta lösningar och  snabb installation
Aggregaten är konstruerade för att förenkla installationsarbetet då man ska byta ut ett 

gammalt aggregat till ett nytt toppmodernt FTX-aggregat, när det passar i mått, funktion 

och kanalanslutningarnas placering blir jobbet enkelt och du får den senaste tekniken 

inom energi, funktion och prestanda.

Aggregatet på bilden är utrustat 
med Vit ljudisolerad täckpanel

Flödesområde
Med MiniWin, CombiWin och FREE-serien täcker vi de fl esta förekommande behov av ventilation i bostä-

der och allmänventilation i fastigheter. Efter som vi har täta steg mellan storlekarna kan du alltid hitta en 

passande storlek. De fl esta aggregaten tillverkas i både topp och sidoanslutet utförande vilket innebär att 

du kan hiitta den enklaste och mest ekonomiska lösningen för din installation.



Exempelbilder MiniWin

MiniWin har plan framsida
Aggregatet är 316 mm djupt, detta för att man ska få en liten spalt som 

tar upp eventuella ojämnheter i väggen bakom aggregatet och ändå få ett 
stirent intryck med en kökslucka framför aggregatet.

(Har du en äldre typ av skåpsstomme på 280 mm så kommer aggregatet 
sticka ut ca 30 mm från skåpsluckan).

Rätten till konstruktionsändringar förbehålls

MiniWin med rostfri 
designspiskåpa & täckpanel

Gamla aggregatet Nytt MiniWin monterat 



Luftmiljö AB tillverkar luftbehandlingsaggregat (FTX) med inbyggd styrutrustning samt där 
tillhörande kringutrustning. Verksamheten bedrivs med produktion och utveckling i 
Lidköping och försäljningskontor i Stockholm och Göteborg.

Vi eftersträvar: 
Lägre energiförbrukning - Lägre ljudnivå - Lättare att använda - Lättare att sköta

Luftmiljö AB

Änghagsgatan 13

531 40 Lidköping

Tel: 0510 228 00

www.luftmiljo.se

M:Dokumentation/produktbroschyrer


