
Fresh
UTGÅTT - Ventilationsaggregat FCX 90 TH

Förvärmare

Tystgående

Låg vikt för enkel installation

Behovsstyrning

Appstyrning

Art. Nr 841682

Ventilation med värmeåtervinning.
Appstyrd teknologi.Tillverkad i
återvinningsbart material. Enkel
installation.

Teknisk data
Placering av produkt (installation) Vägg, Golv
Spänning 5v -400V 230V AC
Elförsörjningsfas 1-fas
Typ av motor EC
Bredd (mm) 800
Höjd (mm) 865
Djup (mm) 550
Material Plast
Maximal omgivningstemperatur (°C) 40
Minimal omgivningstemperatur (°C) -20
Etim kod EC011286
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Beskrivning
Fresh Advance FCX 90 är ett tyst ventilationsaggregat med
hög energieffektivitet och hög återvinningsgrad.
Aggregatet är avsett för montage på vägg i tvättstuga,
grovkök, förråd eller liknande där tillgång till avlopps
anslutning finns.
Enkel och smidig användning och injustering via
kontrollpanel eller App.

Teknik och funktion
Fresh Advance FCX 90 är utvecklad för att ge låg ljudnivå,
hög verkningsgrad och enkel användning. 
Varje komponent och funktion är noga utvald för att ge
mervärde för såväl installatör som användare.

Ventilation som du vill ha det
Systemet är byggt för att vara så flexibelt som möjligt och
för att täcka alla olika behov i hemmet. Med enkel
schemaläggning är de möjligt att styra flöden med;
hemma läge (normal), borta läge (låg) samt forcering vid
extra behov. Självklart är det möjligt att anpassa detta
driftsläge för den veckodag som gäller. 

Låga ljudnivåer
Motströmstekniken minimerar antalet rörliga detaljer i
värmeåtervinnings-aggregatet, vilket ger få
servicepunkter och möjlighet till låg ljudnivå. Våra fläkt-
motorer är optimerade för att minimera luftflödesbuller. 

Motströmsväxlare
Aggregatet har en högeffektiv motströms-växlare gjord av
tunna polyetenlameller. De täta lamellerna förhindrar att
uteluft blandas med frånluft. En fördel med
polyetenväxlare är att lamellerna inte deformeras vid en
eventuell isbildning.

Frostskydd
Fresh Advance FCX 90 aggregaten är utrustade med
automatiskt frostskydd av värmeväxlaren för att
säkerställa en optimal drift även vid låga
utomhustemperaturer. I första hand går förvärmaren in
och höjer temperaturen så att is ej bildas. 
Vid isbildning i växlaren kommer tilluftsfläkten att varva
ned, vilket sker i flera steg.

Automatisk sommarbypass
Sommarbypass gör det möjligt att förse byggnaden med
sval uteluft som inte värms upp av värmeväxlaren. Den
varma inomhusluften ersätts då av sval uteluft nattetid så
långt det är möjligt. 
Bypasspjället öppnas och stängs helt automatiskt. Spjället
styrs av temperaturbetingelser som måste uppfyllas. 
Temperaturerna går att ändra i programmeringsmenyn.

Kontrollpanel
Inbyggd styrpanel för att reglera aggregatet, men även
möjlighet att styra via app.
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Tillbehör

Filter FCX 90
M5 2-pack
Art. Nr 845011

Filter FCX 90
G3 2-pack
Art. Nr 845012

Filter FCX 90
F7 2-pack
Art. Nr 845009
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