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Takfläkt CASA F

Grundfunktioner utan styrsystem
Utan styrsystem ställs fläktens varvtal enkelt in via en medföljande potentiometer. Potentiometern kan även 
enkelt avlägsnas, och vid behov ersättas av en externt monterad potentiometer

Grundfunktioner med styrsystem
CASA F med inbyggt styrsystem ger dig mycket fler möjligheter till olika typer av styrning och extern inkoppling 
av tillbehör och eventuella externa funktioner

Grundfunktioner med styrsystem
Automatiska funktioner
• Varvtalsstyrning
• Konstant tryckreglering
• Utetemperaturkompensering (tryck)
• Klockfunktion

Externa funktioner
• Normal => stopp, alt. normal => lågfart
• Normal => Högfart 
• Larmrelä

Uteluftstemperaturkompensering
Inställning av börvärdeskompensering av 
tryckreglering med avseende på utetempe-
ratur

Forcerad ventilation / högfart
Inställning av fläktens läge i procent för 
högfart

Reducerad ventilation / lågfart
Inställning av fläktens läge i procent för 
lågfart

Administration
Ändra benämning och/eller lösenord 
(gäller endast  vid användning av 
webgränssnitt) / klocka

Start  / stopp
Aktivering och avaktiveringav fläkt

Fläktstyrning %
Inställning av fläktens hastighet i pro-
cent. I undermenyn görs inställning av 
borta-resp. Forceringsläge.

Tryckstyrning Pa
Inställning av tillgängligt statiskt 
kanaltryck.

Styrfunktionalitet

Webgränssnitt
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Översikt flödesområde

Mått och vikt

Användargränssnitt
Webgränssnitt 
Om du väljer till Wifi som tillbehör kan du 
göra samtliga inställningar med din telefon, 
surfplatta eller PC. Du får en enkel och övers-
kåldig meny och gör alla dina inställningar 
utan att behöva gå ut på taket. Med Web-
gränssnittet får du dessutom möjlighet att 
enkelt göra mer detaljerade inställningar för 
klockfunktionen.

• Ljudisolerad direktdriven EC-fläkt med  
bakåtböjda skovlar

• Förberedd för styrning med 0-10V signal
• Anpassad för enkelt utbyte av befintlig takfläkt
• Enkel åtkomst för service med fällbar bottenram
• Inloppskona med mätuttag och K-faktor  

(Stlk 42-83)
• 3 standardfärger, svart, tegelröd och aluzink
• Uppfyller EU:s ekodesign direktiv 1253/2014 ErP 

2016/2018 
• Kontinuerlig drift 70°C under en timme
• Kan levereras med inbyggd reglering för tryck  

och temperaturkompensering
• Wifi kommunikation för enkel injustering som 

tillbehör

Opened, right
Display
Med hjälp av en diplay på styrkortet, 
och en potentiometer ställer man in 
alla funktioner direkt på fläkten.

*Lyftöglor tillkommer med +35mm

➢ Enkel åtkomst vid rengöring

➢ 9 flödesstorlekar upp till 2,5 m³/s

➢ Lågt ljud till omgivning

➢ Låg energianvändning

➢ Integrerad fästram

➢ Bärhandtag eller lyftöglor för intransport

➢ Olika färgalternativ som tillval

CASA F är en takfläkt som passar både som 
utbytesfläkt till det befintliga fastighetsbeståndet 
av gamla uttjänta takfläktar med ineffektiva AC 
motorer, såväl som vid nyproduktion, t.ex. som 
central frånluftsfläkt för spiskåpor i flerfamiljshus.

Användargränssnitt 

Med hjälp av en display på styrkortet, och en 
potentiometer ställer man in alla funktioner 
direkt på fläkten.

Display 

Om du väljer till Wifi som tillbehör kan du göra 
samtliga inställningar med din telefon, surfplatta 
eller PC. Du får en enkel och överskådlig meny och 
gör alla dina inställningar utan att behöva gå ut på 
taket. Med Webgränssnittet får du dessutom 
möjlighet till att enkelt göra fler inställningar i 
klockfunktionen.

Webgränssnitt 

CASA F kan erhållas med ett integrerat styrsystem 
med utetemperaturkompenserad tryckreglering 
där särskild vikt har lagts på att förenkla vid 
installation och injustering. Som tillval finns även 
möjlighet att via WiFi och en mobil anslutning för 
att injustera och ställa in samtliga 
driftsparametrar. Driftsdata och grafer 
presenteras i realtid och man får en överskådlig 
bild
av fläktens status.
Kommunikation 

Väljer du variant med Wifi får du enkelt tillgång 
till fläktens webgränssnitt. Varje fläkt kan 
tilldelas en unik identitet och lösenord. 
Kommunikationen är ”peer to peer” vilket 
innebär att du behöver inte ha internet access 
för att kunna kommunicera med fläkten.

WiFi trådlös anslutning 

Om du även kompletterar med tillbehöret Wifi 
Modbus, så kan du enkelt koppla in din fläkt 
mot befintlig DUC via Modbus protokoll. En 
stor fördel är att du kan placera Modbus
inkopplingen trådlöst inomhus och i närheten 
av existerande Modbus nätverk, och behöver 
inte koppla in dig med kabel till fläkten ute på 
taket.

Wifi Modbus kommunikation 

Som injusteringsverktyg finns även tillbehöret 
Wifi Link. Det används tillfälligt för att förlänga 
räckvidden på Wifi kommunikationen för att 
underlätta vid injustering i t.ex. flerfamiljshus. 
En del kopplas in i närheten av fläkten, och den 
andra delen kopplas in i närheten av den 
lägenhet man arbetar i.

Wifi Link radio, kommunikationsförlängare

➢ Enkel åtkomst vid rengöring

➢ 9 flödesstorlekar upp till 2,5 m³/s

➢ Lågt ljud till omgivning

➢ Låg energianvändning

➢ Integrerad fästram

➢ Bärhandtag eller lyftöglor för intransport

➢ Olika färgalternativ som tillval

CASA F är en takfläkt som passar både som 
utbytesfläkt till det befintliga fastighetsbeståndet 
av gamla uttjänta takfläktar med ineffektiva AC 
motorer, såväl som vid nyproduktion, t.ex. som 
central frånluftsfläkt för spiskåpor i flerfamiljshus.

Användargränssnitt 

Med hjälp av en display på styrkortet, och en 
potentiometer ställer man in alla funktioner 
direkt på fläkten.

Display 

Om du väljer till Wifi som tillbehör kan du göra 
samtliga inställningar med din telefon, surfplatta 
eller PC. Du får en enkel och överskådlig meny och 
gör alla dina inställningar utan att behöva gå ut på 
taket. Med Webgränssnittet får du dessutom 
möjlighet till att enkelt göra fler inställningar i 
klockfunktionen.

Webgränssnitt 

CASA F kan erhållas med ett integrerat styrsystem 
med utetemperaturkompenserad tryckreglering 
där särskild vikt har lagts på att förenkla vid 
installation och injustering. Som tillval finns även 
möjlighet att via WiFi och en mobil anslutning för 
att injustera och ställa in samtliga 
driftsparametrar. Driftsdata och grafer 
presenteras i realtid och man får en överskådlig 
bild
av fläktens status.
Kommunikation 

Väljer du variant med Wifi får du enkelt tillgång 
till fläktens webgränssnitt. Varje fläkt kan 
tilldelas en unik identitet och lösenord. 
Kommunikationen är ”peer to peer” vilket 
innebär att du behöver inte ha internet access 
för att kunna kommunicera med fläkten.

WiFi trådlös anslutning 

Om du även kompletterar med tillbehöret Wifi 
Modbus, så kan du enkelt koppla in din fläkt 
mot befintlig DUC via Modbus protokoll. En 
stor fördel är att du kan placera Modbus
inkopplingen trådlöst inomhus och i närheten 
av existerande Modbus nätverk, och behöver 
inte koppla in dig med kabel till fläkten ute på 
taket.

Wifi Modbus kommunikation 

Som injusteringsverktyg finns även tillbehöret 
Wifi Link. Det används tillfälligt för att förlänga 
räckvidden på Wifi kommunikationen för att 
underlätta vid injustering i t.ex. flerfamiljshus. 
En del kopplas in i närheten av fläkten, och den 
andra delen kopplas in i närheten av den 
lägenhet man arbetar i.

Wifi Link radio, kommunikationsförlängare
TYP A B C D E F G H I VIKT SPÄNNING MÄRKSTRÖM

CASA F041 415 419 227 437,5 325 345 255 150 505 12 1-fas 230 V 0,8A

CASA F042 415 419 269 437,5 325 345 255 180 530 14 1-fas 230 V 1,4A

CASA F061 592 596 354 614,5 450 450 392 260 720 23 1-fas 230 V 1,2A

CASA F062 592 596 405 614,5 450 450 392 255 770 25 1-fas 230 V 1,65A

CASA F063 592 596 405 614,5 450 450 392 255 770 28 1-fas 230 V 2,2A

CASA F081 800 804 420* 825 660 660 600 365 920 48 1-fas 230 V 2,2A

CASA F082 800 804 459* 825 660 660 600 378 949 55 1-fas 230 V 3,3A

CASA F083 800 804 495* 825 660 660 600 390 980 60 3-fas 230 V 2,1A
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Renovering av flerbostadshus
Systemlösning flerbostadshus
Nya takfläkten CASA F är den bästa lösningen när lågljudnivå och energidrift efterfrågas. CASA F är 
utrustad med senaste RadiCal fläkthjul och lågenergi EC-motor samt kompensering av tryck och flö-
de beroende på  utetemperatur. Med den unika Wi-fi uppkopplingen kan fläkten fjärrstyras från vind 
eller marknivå vilket spar tid och förebygger risken för olycksfall och man får en bättre arbetsmiljö.
En stor del av Sveriges fastighetsbestånd består av frånluftsystem med äldre energislukande fläktar 
med dålig prestanda samt utan modern styrutrustning. Dessa system har ofta högra driftkostnader 
och är förknippande med ljud och komfortproblem.
Med Swegon CASA F kan vi erbjuda utetemperaturkompenserad tryckreglering det innebär att vi kan 
styra flödet när man tex forcerar spiskåpor samt att vi på vintern kan reducera flödet med sjunkande 
utetemperatur vilket minskar problemen med kallras och att energiåtgången för uppvärmning redu-
ceras.

Ljud och komfort

Nya fläktar är tystare och levererar mindre ljud till 
omgivningen.

Smarta styrfunktioner
Wifi och behovsanpassning genom utetemperatur-
kompenserad tryckreglering via smartphone.

Service
Fläkten är servicevänlig och lätt att hålla ren tack 
vare direktdrivna b-hjul samt enkel åtkomst via fäll-
bar bottenram.

I samband med fläktbyte bör man göra en översyn av 
systemet som helhet för bästa resultat:
Installation av spiskåpor med hög osuppfångning tex 
Swegon Tango medger en sänkning av grundflödet. 
Rengöring, tätning eller byte av kanalsystem medför 
ytterligare potential till energibesparing

Kontroll av korrekt injustering av frånluftsdon i lägen-
heterna minskar onödig tryckuppsättning och sänker 
ljudnivån.
Vid behov se över uteluftsdon och springventiler för 
att säkerställa en god lufttillförsel.

Stor besparingspotential

Gamla AC-fläktar drar mycket energi, direkt vid byte 
spar man effekt, vid reglering ännu mera. Med en ny 
fläkt kan man anpassa flödet efter utetemperaturen 
och på det viset både spara energi, och öka komforten 
för de boende.

Underhåll:
I och med att man vid OVK inte behöver klättra upp på 
taket för att kontrollera / kompensera luftflöden sparas 
både tid och pengar. 
På vintern kan man reducera flödet med sjunkande ute-
temperatur vilket minskar problemen med kallras och 
att energiåtgången för uppvärmning reduceras.

Staplarna visar energiförbrukningen för en äldre (25-30 
år) gammal AC fläkt utan varvtalsstyrning jämfört med 
en nyinstallerad EC fläkt med utetemperatur kompense-
ringsfunktion aktiverad för tre orter i Sverige
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Renovering: Takfläkt + spiskåpa
Genom att använda sig av en separat takfläkt till spiskåpan 
ser man till att man får tillräckligt med utsug för att uppnå 
en bra nivå av osuppfångning. Speciellt viktigt är det om man 
använder sig av en separat monterad spiskåpa över en köksö, 
då den kräver relativt mycket luftflöde. 
CASA Smart spiskåpor kopplas till den tryckstyrda CASA F 
takfläkten. Det finns även ett stort urval av andra spiskåpor 
för att passa olika typer av kök och inredningar som kan 
kopplas till takfläkten.Spiskåporna kan monteras integrerade i 
överskåp, mellan överskåp, placeras separat eller i tak över en 
köksö.

Renovering: FTX-system + takfläkt + 
spiskåpa
I äldre hus förekommer det olika typer av ventilationslösningar. 
Exempel på ventilationslösningar är självdrag, mekanisk frånluft 
(fläkt på taket) eller FTX (ventilation med återvinning).
I de första två fallen är det vanligt att problem uppstår efter att 
man tilläggs isolerat sitt hus och bytt fönster och dörrar. Huset 
blir då för tätt och problem uppstår med att det bildas ett under-
tryck då spiskåpan används.
Swegons CASA ventilationsaggregat har utvecklats för att 
motverka detta genom att kompensera det frånluftsflöde som 
takfläkten suger ut och bibehåller då luftbalansen i huset.
FTX-systemet har dessutom stora fördelar då man upprätthåller  
en hög nivå av energieffektivitet, komfort och luftkvalité. 

Nyproduktion: FTX-system +  
takfläkt och Swegon spiskåpa
Alla nyproducerade bostäder byggs med ett mycket tätt 
klimatskal för att hantera BBR:s krav på energieffektivitet. 
Det innebär att ventilationen blir ännu viktigare än tidiga-
re. En kontrollerad och behovsstyrd luftomsättning är ett 
måste för att inte byggnaden skall förstöras av fuktpro-
blem med mögel och allergier som följd. Dessutom måste 
vi fortfarande evakuera ut matos på ett effektivt sätt. 
Utmaningen är att hantera de undertryck som skapas vid 
kombinationen av ett tätt byggnadsskal och undertryck 
från spiskåpan.
Genom att använda sig av Swegon CASA produkter opti-
meras energiförbrukning, funktionalitet och komfort tack 
vare att produkterna styrmässigt samverkar.

Exempel: 

Ventilationen sker genom CASA Smart aggregatet och CASA Smart spiskåpan kopplas till den tryckstyrda takfläkten CASA F. 
Då spiskåpan tas i bruk varvar fläkten upp för att hålla trycket konstant. Ventilationsaggregatet kompenserar då undertrycket 
genom att öka tilluftsflödet och bibehåller då luftbalansen i bostaden. När spiskåpan stängs av, varvar takfläkten ner, och 
aggregatet går tillbaks till normal drift. Genom att utrusta aggregatet med ett förvärmningsbatteri säkerställs funktionen 
(obalans över värmeväxlaren) även under väldigt kalla vinterdagar.

Olika kombinationer av villa-installationer

Utrustar man CASA ventilationsaggregatet med beho-
vsstyrning så fås en mycket energieffektiv lösning med 
garanterad fukt- och luftkvalitetskontroll. 
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Fördelar med Wifi och Radio 
kommunikation
CASA F är en takfläkt med unik funktionalitet för att underlätta vid installation, injustering och drift. Med hjälp 
av Wifi kommunikation är det endast montering och spänningssättning som måste utföras ute på taket. Styr- 
och övervakningsinstallation, injustering och drift/underhåll kan utföras utan att gå ut på taket. Det spar tid och 
pengar, och innebär en säkrare arbetsplatsmiljö för installatör, injusterare och vaktmästare/fastighetsförvaltare.

Wifi, trådlös anslutning
Väljer du variant med Wifi får du enkelt tillgång till fläktens 
webgränssnitt. Varje fläkt kan tilldelas en unik identitet 
och lösenord. Kommunikationen är ”peer to peer” vilket 
innebär att du inte behöver ha internet access för att 
kommunicera med fläkten.

Underhållsarbete
Det är inte bara vid installation som CASA F:s funktioner 
och tillbehör är tidsbesparande. Vid en OVK är det väldigt 
enkelt att inaktivera utetemperaturkompenseringen för 
att kontrollmäta under rätt förutsättningar.

• Användarvänligt webgränssnitt
• Tidsbesparande
• Arbetsmiljösäkert
• Övervakning och larmstatus
• Flexibelt

Spread, right

• Användarvänligt webgränssnitt
• Tidsbesparande
• Arbetsmiljösäkert
• Övervakning och larmstatus
• Flexibelt

Fördelar med Wifi och Radio kommunikation

CASA F är en nyutvecklad takfläkt med unik funktionalitet för att underlätta vid installation, injustering 
och drift. Med hjälp av Wifi kommunikation är det endast montering och spänningssättning som måste 
utföras ute på taket. Det sparar tid och pengar, men framförallt så innebär det en säkrare 
arbetsplatsmiljö för installatör och elektriker

Väljer du variant med Wifi får du enkelt tillgång 
till fläktens webgränssnitt. Varje fläkt kan tilldelas 
en unik identitet och lösenord. Kommunikationen 
är ”peer to peer” vilket innebär att du inte 
behöver ha internet access för att kommunicera 
med fläkten.

Wifi, trådlös anslutning

Om du även kompletterar med tillbehöret Wifi 
Modbus, så kan du enkelt koppla in din fläkt mot 
befintlig DUC via Modbusprotokoll. En stor fördel 
är att du kan placera Modbusinkopplingen 
trådlöst inomhus och i närheten av ett 
existerande Modbus nätverk.

Många tak är lutande, och kräver säkerhetslina 
alternativt skyddsräcke för att kunna koppla in 
sig. Med vår lösning behöver man inte ta sig upp 
på taket för vid installation. Det spar mycket tid 
och pengar.

Då vårt Modbus kort endast är ”enkelriktat” i 
riktning till fläkten, finns ingen möjlighet för 
utomstående att gå in ”bakvägen in i fastighetens 
system, vår Modbus modul agerar då som en 
brandvägg.

Wifi, Modbus kommunikation

Som injusteringsverktyg finns även tillbehöret Wifi 
Link Radio. Det används tillfälligt  för att förlänga 
räckvidden på Wifi kommunikationen och underlätta 
vid injustering i t.ex. flerfamiljshus. En del kopplas in 
i närheten av fläkten på vinden, och den andra delen 
kopplas in i närheten av den lägenheten man 
arbetar i.  Även här sparar man tid och resurser. I 
stället för att vara två personer, en som mäter och 
en som justerar in fläkten, kan en person göra 
injusteringen ensam.

Wifi, Link Radio, kommunikationsförlängare

Wifi Modbus Wifi Link Radio

DUC

Spread, right

• Användarvänligt webgränssnitt
• Tidsbesparande
• Arbetsmiljösäkert
• Övervakning och larmstatus
• Flexibelt

Fördelar med Wifi och Radio kommunikation

CASA F är en nyutvecklad takfläkt med unik funktionalitet för att underlätta vid installation, injustering 
och drift. Med hjälp av Wifi kommunikation är det endast montering och spänningssättning som måste 
utföras ute på taket. Det sparar tid och pengar, men framförallt så innebär det en säkrare 
arbetsplatsmiljö för installatör och elektriker

Väljer du variant med Wifi får du enkelt tillgång 
till fläktens webgränssnitt. Varje fläkt kan tilldelas 
en unik identitet och lösenord. Kommunikationen 
är ”peer to peer” vilket innebär att du inte 
behöver ha internet access för att kommunicera 
med fläkten.

Wifi, trådlös anslutning

Om du även kompletterar med tillbehöret Wifi 
Modbus, så kan du enkelt koppla in din fläkt mot 
befintlig DUC via Modbusprotokoll. En stor fördel 
är att du kan placera Modbusinkopplingen 
trådlöst inomhus och i närheten av ett 
existerande Modbus nätverk.

Många tak är lutande, och kräver säkerhetslina 
alternativt skyddsräcke för att kunna koppla in 
sig. Med vår lösning behöver man inte ta sig upp 
på taket för vid installation. Det spar mycket tid 
och pengar.

Då vårt Modbus kort endast är ”enkelriktat” i 
riktning till fläkten, finns ingen möjlighet för 
utomstående att gå in ”bakvägen in i fastighetens 
system, vår Modbus modul agerar då som en 
brandvägg.

Wifi, Modbus kommunikation

Som injusteringsverktyg finns även tillbehöret Wifi 
Link Radio. Det används tillfälligt  för att förlänga 
räckvidden på Wifi kommunikationen och underlätta 
vid injustering i t.ex. flerfamiljshus. En del kopplas in 
i närheten av fläkten på vinden, och den andra delen 
kopplas in i närheten av den lägenheten man 
arbetar i.  Även här sparar man tid och resurser. I 
stället för att vara två personer, en som mäter och 
en som justerar in fläkten, kan en person göra 
injusteringen ensam.

Wifi, Link Radio, kommunikationsförlängare

Wifi Modbus Wifi Link Radio

DUC

Wifi Link Radio

Wifi Link RadioWifi Modbus

Mobil/tablet
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D
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Takfläkt inkl. wifi

Takgenomföring

Backspjäll

Anslutningsplåt /
övergång

Wifi Link Radio Wifi Modbus

Översikt tillbehör 
Säkerhetsbrytare IP65
Säkerhetsbrytaren har en kapsling av isolerande, slagtåligt och korrosionsbeständigt material och är pro-
vad enligt SS 428 06 05 och EN60947-3, CE-märkt och SEMKO-certifierad. Säkerhetsbrytaren är utrustad 
med ett låsbart sidohandtag och har utbrytbara hål för ledningsinföring uppåt och nedåt och levereras 
med tätnippel för IP65.Nominell kontinuerlig ström: 16 A

Extern potentiometer
Vridpotentiometer på 10 kohm för manuell varvtalsreglering av fläktar med EC-integral motorer eller för 
annan extern motorstyrning med 0-10V ingång. Ställs in på 0-100% för manuell styrsignal 0-10 V.

Takgenomföring
Takgenomföringen är utförd i brandteknisk klass i EI 30 och levereras som standard i längd 800 mm. 
Fästvinklar för montage medföljer. Invändigt ytskikt är tillverkat av typgodkänd syntetisk väv.

Backspjäll
Backspjället är tillverkat i förzinkad plåt med Korrosivitetsklass C3 enligt BSK 07 och har till huvuduppgift 
att undvika kallras i frånluftskanalen vid ev. fläkthaveri.

Anslutningsplåt / övergång
Anslutningsplåt/övergång för montage i botten på takgenomföring för anslutning mot cirkulär kanal.
Installationsexempel med ingående delar.



Gårdagen bjöd på härligt väder och ett trevligt platsbesök med 
Lennart Risberg från Tyresöbostäder där vi tittade på installatio-
nen av Swegons nya takfläkt CASA F.  Den ljudisolerade takfläkten 
har inbyggd EC-motor, styrutrustning för tryck och temperatur 
samt den unika Wifi-lösningen där man enkelt kopplar upp sig via 
en smartphone och slipper att öppna fläkten. Att fläkten är tyst 
och att man minskat energikostnaden är självklart positivt men 
det viktigaste som Lennart beskrev är att framtida injusteringar 
samt driftstatus av fläkten kan ske via Wifi vilket förebygger risken 
för olycksfall och att man får en bättre arbetsmiljö eftersom som 
man slipper klättra på taket. Idag utfördes uppkopplingen mot 
takfläkten från härlig skuggplats bland syrenbuskarna. I händel-
se av regn och rusk eller snö och halka sitter man bekvämt och 
säkert på vinden och gör sina inställningar via mobilen.

Kalle Sile’n
Affärsutveckling AHU på Swegon Sverige AB


