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• Återvinner och sparar energi för både värme och kyla, effektiv kostnadsreducering

• Kostnadseffektiv lösning med ventilation, energåtervinning & spisfläkt i ett paket

• Kompakt storlek och låg ljudnivå, sparar utrymme och ger fler placeringsmöjligheter

• Enkel att installera och använda med smart Comfort panel

• Välisolerat för låga ljudnivåer och plan framsida - diskret och tyst

• Lämplig för bostadsfastigheter, butiker, mindre kontor & lokaler, gallerior m.m.

• Utvecklad och tillverkad i Sverige



Art.nr P00006-06
Med reservation för löpande produktutveckling.

Tekniska data MiniWin-V60
Märkspänning 1~ 230V 50Hz

Säkring 10 A

Märkeffekt total 600 W/200 W

Uteffekt elbatteri 400 W//0 W2

Maxbelastning 3,9 A/1,52 A

Radialfläkt, typ F-hjul/EC-motor

Filterklass till/från F7/F7

Filtermått BxHxD 245x135x45 mm

Vikt 45 kg

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

Återvinningsgrad Upp till 83 %

Hölje utsida Vit RAL9010 

Korrisionsklass inv/utv C3/C4

Täthetsklass L2

Anslutning för spiskåpa Ja (Nej)1

Comfortpanel Ja

Inbyggt elbatteri Ja (Nej)2

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

Uteluftens tillstånd -20°C / 99% RH

Tilluft Ställbar +15/+25°C

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

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

Kapslingsklass IP21

Luftflödesdiagram

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

Låg ljudnivå & diskret design gör det möjligt att installera aggregaten i kök, tvättstuga, grovkök eller liknande.  
Användningsområden är bostadsfastigheter, mindre lokaler som kontor, butiker, konferensrum och liknande. 
Återvinner både kyla och värme och erbjuder hög komfort under hela året. Erbjuder en enkel & kostnadsef-
fektiv lösning vid energieffektivisering av flerbostadshus med små krav på service och underhåll. Till aggre-
gatet finns ett brett sortiment av tillbehör som kompletterar och förenklar installationen.

• Passar anslutningsmässigt Bacho 

Minimaster, Minivent, Ventex, 

• Enklare att kanalansluta och isolera 

även i trånga utrymmen

• Godkänt för att anslutas till imkanal 

• Effektivt utsug i spiskåpan 

• Låga driftskostnader med EC motorer

• Inga specifika brandkrav vid decentral 

installation, låg installationskostnad

• Roterande vvx, effektiv återvinning

• Separat installatörsnivå i styrsystemet

• Enkel att ställa in & injustera

• Noggrann, individuell flödesinställning

• Min & Maxbegränsning på temp & flöde

• Vinterjusteringsfunktion

• Automatiskt energisparläge vid lågfart

FördelarAnslutningsalternativ utan spiskåpa

Anslutningsalternativ med spiskåpa


