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Värmeåtervinningsaggregat RDAS

Värmeåtervinningsaggregat RDAS är en vidareutveckling av vårt aggregat 
RDAR. Aggregatet har en roterande värmeväxlare med steglös varvtalsregle-
ring. Detta ger en mycket exakt temperaturreglering som ger högre noggrann-
het på önskad tilluftstemperatur. Utöver detta finns som tillbehör en funktion 
vilken automatiskt begränsar den roterande värmeväxlarens fuktåterföring 
vid hög fukthalt i inomhusluften. 

RDAS-aggregatet är utrustat med Fläkt Woods styrsystem Curo® som  
kompletteras  med en grafisk kontrollpanel Curo® Touch eller en enklare 
membranpanel Curo® Basic.

Aggregatet är främst avsett för bostäder och mindre lokaler och kan mon-
teras i varmt eller kallt utrymme. Det har alla anslutningar uppåt och placeras 
på vägg, stående på golv eller liggande på golv med luckan uppåt.  
RDAS levereras med 2 m anslutningskabel för anslutning till kontrollpanel.

Energibesparing
RDAS är ett värmeåtervinningsaggregat med låg energiförbrukning. För att 
uppnå detta används högeffektiva EC-motorer. Mätningar visar att motorerna 
har en energiförbrukning på endast 50 - 60 % av motsvarande konventionella 
växelströmsmotorer. RDAS är försett med en roterande värmeväxlare som har 
en temperaturverkningsgrad på upp till 85% (villkor enligt EN 308).

Flödesdiagram

Produktfakta

• Temperaturverkningsgrad, upp 
till 85%

• Varvtalsstyrd roterande värme-
växlare

• Högeffektiva EC-motorer
• Individuellt injusterbara fläktar
• Rekommenderas för bostadsytor 

upp till 280 m2

• Till- och frånluftsflöde 105 l/s
• Filter, klass M5/G4
• Kräver ingen dränering
• Lätt att installera & servicevänlig
• Automatisk begränsning av fukt-

återföring (tillval)
• Grafisk kontrollpanel Curo® 

Touch (tillval)
• Modbus-kommunikation

VVS AMA-kod
QAB

Produktkod exempel:
RDAS-1-1-1-2-0-5-1
Värmeåtervinningsaggregat RDAS 
med eftervärme, fuktstyrning, stan-
dardfilter och ethernetanslutning.

RDAS
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Beskrivning, material, eldata, styrutrustning

Hölje
Ytterhöljet är tillverkat av vitlackad plåt  och innerhöljet 
av galvaniserad plåt med mellanliggande 25 mm isole-
ring av mineralull. Aggregatdörren låses med skruvar.

Fläktar
Fläktarna drivs av energisnåla EC-motorer. De är lätta att 
ta ut vid service och underhåll. Fläktarnas varvtal kan 
injusteras steglöst oberoende av varandra.

Värmeväxlare
Aggregatet är försett med roterande värmeväxlare i alu-
minium som har en temperaturverkningsgrad på upp till 
85%. Växlaren regleras steglöst och styrs automatiskt av 
den inbyggda styrenheten. 

Aggregatet är även försett med en avfrostningsauto-
matik. Värmeväxlaren är uttagbar för rengöring.

Luftflöde, l/s 50 75 100 125

Temperaturverkningsgrad,% 85 83 82 80

Tabellen ovan visar aggregatets temperaturverkningsgrad i % vid ett 
givet flöde med villkor enligt EN 308.

För- och eftervärmare
Aggregatet har plats för inbyggd elektrisk för- och efter-
värmare. I områden där den dimensionerande utetempe-
raturen (DUT5) är lägre än –25°C skall aggregatet kom-
pletteras med en förvärmare. 

Aggregatet kan enkelt kompletteras med värmare i 
efterhand.

Filter
Aggregatet är försett med filter av klass M5 på tilluften 
och G4 på frånluften som standard.

Elektriska data
Spänning: 230V, enfas 50 Hz

Kod Fläktmotorer  Förvärmare Eftervärmare Märkeffekt1)

 Märkeffekt, W El, W El, W El, W 

RDAS 2 X 170 1000 1000 2360 

1) Märkeffekt gäller då både för- och eftervärmare är installerade.

Emballage
Aggregatet levereras på pall med wellpappshörn som 
skydd. Upphängningsjärn för väggmontage, gummi-
dämpare för golvmontage samt drift-, skötsel- och  
monteringsinstruktioner medföljer.

Aggregatets huvuddelar

1. Uteluftsgivare
2. Frånluftsgivare
3. Tilluftsgivare
4. Förvärmare
5. Frånluftsfläkt

6. Värmeväxlare
7. Tilluftsfilter
8. Styrenhet
9. Hölje

 10. Värmeväxlarmotor
 11. Frånluftsfilter
 12. Eftervärmare
13. Tilluftsfläkt

Styrutrustning
Aggregatet är försett med en elektronisk styrenhet. Enhe-
ten är inbyggd i aggregatet och sköter driften av fläktar-
na, den roterande värmeväxlaren samt eventuell för- och 
eftervärmare.

Fläktstyrning
Via kontrollpanelen (tillbehör) kan tre driftslägen väljas:
• ”BORTA” används vid lägre ventilationsbehov, exem-

pelvis semester
• ”HEMMA” används för normalt ventilationsflöde
• ”FORCERING” används vid högre ventilations behov 

(återgång sker automatiskt efter 120 minuter)

Fläkthastigheterna kan injusteras oberoende av varandra 
via någon av våra kontrollpaneler (tillval). Värdena av-
läses i Curo® Basic med blinkande lysdioder och i Curo® 
Touch i klartext.

Temperaturstyrning
Styrenheten reglerar den roterande värmeväxlaren samt 
eventuell eftervärmare till att hålla inställd temperatur.

Tilluftstemperaturen justeras mot önskat bör värde i 
två steg. I första hand med energiåtervinning från den 
roterande värmeväxlaren. I andra hand om detta inte 
räcker till med eftervärmaren.

Förvärmaren styrs av utetemperaturen. Eftervärmaren 
i aggregatet reglerar tilluftstemperaturen. Värmarna akti-
veras endast när den roterande värmeväxlaren är i drift.

Under kalla perioder då frost kan bildas i rotorn ak-
tiverar styrenheten en avfrostningsfunktion. Avfrostning 
sker var 6:e timme när utetemperaturen är under –10° C.

Kylåtervinning
På sommaren, om frånluften är kallare än uteluften, star-
tar den roterande värmeväxlaren för att återvinna kylan 
i den kallare frånluften. Detta är framför allt aktuellt när 
det finns någon form av kylmaskin i huset.

Larm
Kontrollpanelen (tillbehör) har en indikering för larm. 
Panelen indikerar när det är dags för filterbyte.
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Luftflöde, tryckfall, SFPv, ljuddata
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Ljudnivå
Ljud  nivån Lp10A (dB) är redovisad för rum med 10 m2 
ljudabsorptionsarea. För att erhålla verklig ljudnivå 
adderas nedanstående dB(A)-värden (med tecken):

Ljud till rum = LwA från frånluftsfläktsdiagrammet minus 7 dB  
ger ljudtrycksnivån, Lp10A dB(A) vid 10 m2 rums-
absorption

Ljudväg Oktavband, mittfrekvens, Hz 
 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Frånluft/Uteluft, dB 13 7 4 –2 –9 –14 –28 –36
Till rum, dB  7 11 1 –15 –24 –33 –38 –36

Ljudväg Oktavband, mittfrekvens, Hz 
 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Tilluft/Avluft, dB 8 6 –1 –2 –5 –11 –15 –20

 Rumsyta Normal möblerat Hårt möblerat
 m2 rum rum, t. ex. kök

 5 +2 dB(A) +7 dB(A)

 10  0 dB(A) +4 dB(A)

 15 –1 dB(A) +1 dB(A)

Diagram 5. a) Tilluftsfläkt, inställning styrspänning (V)
 b) Ljud till kanal, LwA, (dB) för tilluftsfläkt

Diagram 6.  a) Frånluftsfläkt, inställning styrspänning (V)
 b) Ljud till kanal LwA (dB) för frånluftsfläkt

Ljudeffektsnivå i oktavband till kanal och rum
Ljud effekts nivån Lw (dB) i oktavband till från- och 
ute luftskanal och till rum erhålls genom att addera 
korrektionen enligt nedanstående tabell (med tecken) 
till avläst ljud effekts nivå LwA i fläktdiagrammet ovan.

Ljudeffektsnivå i oktavband till kanal
Ljud effekts nivån Lw (dB) i oktavband till till- och av-
lufts kanal erhålls genom att addera korrektionen enligt 
nedan stående tabell (med tecken) till avläst ljud effekts-
nivå LwA i fläktdiagrammet ovan.
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 Anslutning T F U A
 Diameter 200 1601) 200 1601)

 Anslutning Tilluft Frånluft Uteluft Avluft

1) Dimensioneras upp till Ø200 mm så snart utrymmet tillåter
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Mått och vikt

Vikt: 68 kg

Mått och vikt
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Produktkod
Värmeåtervinningsaggregat  RDAS-a-b-c-d-e-f-g

Storlek (a)
1

Batteri (b)
0 = utan
1 = eftervärme El (1000 W) 
2 = eftervärme El + förvärme El (2 x 1000 W)

Fuktstyrning (c)
0 = utan
1 = med

Filter (d)
2 = tilluft M5 kompakt/frånluft G4 kompakt

Luftkvalitetstyrning
0 = utan
6  = CO2

Ethernetanslutning (f)
0 = utan
5 = med

Generation (g)
1

Tillbehör

Kontrollpanel  RDKZ-41-b
(krävs för injustering av fläktar)

Variant (b)      
1 = Curo® Basic (membranpanel)
3 = Curo® Touch (touchpanel)

Förlängningskabel till kontrollpanel RDKZ-43-b-cc-d

Variant (b)
1 = 6-polig flatkabel

Längd (cc)
02 =  2 meter
10 = 10 meter
25 = 25 meter

Generation (d)
1

Filtersats M5 / G4 (2+2) RDAZ-10
Kombihuv ABRZ-01-1
Ljuddämpare BDER-30-020-090

Produktkod, tillval i produktkod, tillbehör

Tillbehör
Kontrollpanel Curo® Basic - RDKZ-41-1
Extern kontrollpanel för väggmontage. Fläkthastigheten 
kan ställas i tre driftslägen;  BORTA, HEMMA och FOR-
CERING. Panelen visar även filterlarm.

Kontrollpanel Curo® Touch - RDKZ-41-3
Extern kontrollpanel för väggmontage. Med kontroll-
panelen kan fläkthastigheter, CO2-styrning och driftshas-
tigheter justeras och avläsas i klartext. Kontrollpanelen 
visar även larm mm. 
 
OBS! Kontrollpanel krävs för injustering av fläktar.

Kombihuv ABRZ-01-1
Väggmonterad ytterväggshuv för uteluft och avluft. Hu-
ven som är tillverkad av svart plastbelagd plåt förhindrar 
överläckning mellan uteluft och avluft.

Ljuddämpare BDER-30
Ljuddämpare för kanaldiameter 200 mm.
L x Dy = 900 x Ø300.

Tillval i produktkod
Fuktstyrning
Funktionen begränsar automatiskt den rote rande värme-
växlarens fuktåterföring vid hög fukthalt i inomhusluften.

Funktionen kan även beställas i efterhand för kom-
plettering, då med produktkod: RDKZ-51-1.

CO2-styrning
Funktionen reglerar mot ett förinställt börvärde. Fläkt-
hastigheten justeras automatiskt för att uppnå önskad 
CO2-halt.  
OBS! CO2-styrning kräver kontrollpanel Curo® Touch.

Funktionen kan även beställas i efterhand för kom-
plettering, då med produktkod: RDKZ-52-6.

Ethernetanslutning
Funktionen kan användas för att koppla upp aggregatet 
i ett befintligt nätverk. RDAS har en inbyggd Webserver 
vilket gör att det går att läsa av och ändra vissa parame-
trar via en webläsare.

Anslutningen kan även användas vid uppkoppling 
mot ett överordnat system via Modbus TCP/IP.

Funktionen kan även beställas i efterhand för kom-
plettering, då med produktkod: RDKZ-53-5.

Ljuddämpning vid Mittfrekvens, Hz

 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

BDER-30-020-090 2 7 13 24 31 44 31 20




