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Här presenterar vi våra tre senaste ventilations aggregat; 
RDAS, RDAF och RDKS, för placering på vinden, i 
källaren, tvättstugan eller köket. Tillsammans täcker de 
behovet av balanserad ventilation i alla typer av boenden.



RDAS
FTXaggregat RDAS har en roterande värme
växlare med en återvinningsgrad på upp till  
83 %. Tack vare den steglösa varvtalsregleringen 
kan du få exakt temperaturreglering och högre 
noggrannhet på önskad tilluftstemperatur. 
Aggregatet är försett med en inbyggd styr
enhet och kan kompletteras med en extern 
kontrollpanel.

RDAS är en vidareutveckling av RDAR och är 
främst avsett för bostäder och mindre lokaler. 
Aggregatet kan placeras i varmt eller kallt 
utrymme. Med alla anslutningar på aggregatets 
ovansida kan RDAS monteras stående eller 
liggande med luckan uppåt.

Värmeåtervinningsaggregatets fläktar drivs med 
moderna, högeffektiva ECmotorer. Mätningar 
visar en energibesparing på 4050 % jämfört med 
motsvarande växelströmsmotorer.

•	Återvinningsgrad, upp till 83 %

•	Varvtalsstyrd roterande värmeväxlare

•	Rekommenderas för bostadsytor upp till 280 m2

•	Till och frånluftsflöde 25135 l/s

•	Högeffektiva ECmotorer

•	Individuellt justerbara fläktar

•	Filter, klass M5/G4

•	Kräver ingen dränering

•	Automatisk begränsning av fuktåterföring 
(tillval)

•	Lätt att installera

•	Servicevänligt

RDAF
FTXaggregat RDAF finns i tre storlekar och  
har en återvinningsgrad på upp till 86 % och 
ett mycket lågt SFPvtal. Aggregatet är utrustat 
med en roterande värmeväxlare med steglös 
varvtalsreglering. Det ger en mycket exakt 
temperaturreglering.

RDAF är en vidareutveckling av RDAE, som 
främst är avsett för villor och mindre lokaler. 
RDAF har anslutningarna i gavlarna och är avsett 
för att placeras i kallt utrymme som exempelvis på 
vinden. Aggregatet har en inbyggd styrenhet och 
bör kompletteras med en kontrollpanel.

Värmeåtervinningsaggregatets kammarfläktar 
med Bhjul drivs med moderna högeffektiva EC
motorer. Mätningar visar en energibesparing på 
4050 % jämfört med motsvarande växel ströms
motorer.

•	Lågt SFPvvärde

•	Återvinningsgrad, upp till 86 %

•	Varvtalstyrd roterande värmeväxlare

•	Rekommenderas för bostadsytor upp till 500 m2 

(Mini 200 m2, Midi 270 m2, Maxi 500 m2)

•	Till och frånluftsflöde 15250 l/s 
(Mini 15100 l/s, Midi 20125 l/s, Maxi 40250 l/s)

•	Kammarfläktar med högeffektiva ECmotorer

•	Individuellt justerbara fläktar

•	Filter, klass F7/M5

•	Kräver ingen dränering

•	Automatisk begränsning av fuktåterföring 
(tillval)

•	Lätt att installera

•	Servicevänligt
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RDKS
Värmeåtervinningsaggregat RDKS ingår som 
en del i system Minimaster och Minivent. 
RDKS har en roterande värmeväxlare 
med steglös styrning, fuktstyrning och en 
återvinningsgrad på upp till 83 %.

RDKS, som är en vidareutveckling av RDKR, 
har högeffektiva ECmotorer, inbyggd 
styrenhet och kan kompletteras med en extern 
kontrollpanel.

Om RDKS placeras i köket kombineras det 
med en spiskåpa. Grundflöde i köket ordnas 
med en separat frånluftsventil. RDKS är främst 
avsett för bostäder och mindre lokaler och ska 
placeras i varmt utrymme. Aggregatet kan 
levereras i höger eller vänsterutförande. Det 
har alla anslutningar uppåt och är avsett för 
väggmontering.

•	Återvinningsgrad, upp till 83 %

•	Automatisk fuktstyrning

•	Varvtalsstyrd roterande värmeväxlare

•	Rekommenderas för bostadsytor upp till 155 m2

•	Filter upp till klass F7

•	Högeffektiva ECmotorer

•	Individuellt justerbara fläktar

•	Kräver ingen dränering

•	Lätt att installera

•	Servicevänligt

Curo® Touch är en kontrollpanel med 
touchfunktion för Fläkt Woods nyutvecklade 
styrsystem Curo®. Touchskärmen har en stilren 
design och kan med fördel placeras exempelvis 
på väggen i hallen.

Via några enkla tryck på Curo® Touch går 
det bland annat att välja driftsläge efter behov. 
Kontrollpanel Curo® Touch används även vid 
injustering av ventilationsanläggningen.

Streamline  är en  ny designkåpa som 
passar till RDKS. Den finns i vitt, rostfritt och 
svart. Bland finesserna kan nämnas dimbar 
LEDbelysning och elektronisk styrpanel. Den 
har också en väldigt låg inbyggnadshöjd vilken 
underlättar installationen.

Som tillval  erbjuder  Fläkt Woods en 
komplett webbapplikation som ger dig full 
kontroll över ditt  
aggregat.
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Med balanserad ventilation (FTX) andas du och din 
familj alltid ny syrerik och filtrerad luft. FTX innebär 
ett fläktstyrt till  och frånluftssystem med värmeåter
vinning, som ger dig full kontroll över mängden frisk 
luft som tillförs ditt hem. Hjärtat i FTXsystemet är 
förstås ventilations aggregatet och här kan Fläkt Woods 
erbjuda ett brett utbud för alla typer av boende.

Med våra senaste aggregat RDAS, RDAF och RDKS 
återvinner du upp till 86 % av den värme du behöver 
för att värma upp tilluften. I kombination med hög
effektiva fläktmotorer kan du sänka dina energi kostnader 
och spara  upp till 7 000 kWh per år för en normalstor 
villa, radhus eller lägenhet i jämförelse med ditt nuva
rande ventilationssystem. Studier visar att återbetal
ningstiden för ett FTX system kan ligga så lågt som tre 
till fem år.

Vi hjälper dig  
         må bättre  
       hemma
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De ventilationsaggregat som installerades  
på 80-talet och tidigare, klarar oftast inte 
längre av att garantera bra ventilation och 
därmed din familjs hälsa. Faktum är att 
luften i många svenska hem inte ens når upp 
till myndigheternas lågt ställda krav. Det är 
alarmerande, inte minst med tanke på att vi 
tillbringar 90 procent av vår tid inomhus.
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Här hittar du närmaste  återförsäljare

Du hittar närmaste auktoriserade servicepartner 
till Fläkt Woods på flaktwoods.se/bostadsventila
tion eller ventilationhemma.se. Där får du hjälp 
med allt från service, felsökning, reparation och 
rengöring av kanalsystem till utbyte av befint
liga aggregat, installation av FTXsystem i äldre 

 fastigheter och nyinstallation. Du hittar även mer 
in formation om våra produkter och kan ladda 
ner en komplett teknisk  be skrivning. Ventilation 
hemma finns även på Facebook där du snabbt får 
svar på dina frågor. 


