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oBserverA! montering, inJustering oCh igångKörning som BesKrivs  
i DennA Anvisning måste utförAs Av instALLAtör eLLer serviCepersonAL.

vArning! AppArAten KAn AnvänDAs Av BArn från 8 år oCh uppåt oCh personer (inKLusive BArn) meD 
neDsAtt fysisK, sensorisK eLLer mentAL förmågA eLLer som hAr Brist på erfArenhet oCh KunsKAp om 
De hAr fått hAnDLeDning eLLer informAtion om hur mAn AnvänDer AppArAten på ett säKert sätt oCh 
förstår De risKer som KAn föreKommA. BArn sKALL inte LeKA meD AppArAten. rengöring oCh unDerhåLL 
sKALL inte utförAs Av BArn utAn hAnDLeDning.
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system, funKtioner, huvuDDeLAr

prinCip för Luftvärmesystem

Luftvärmeaggregat ACJB

Värmeåtervinningsaggregat

Uteluft

Frånluft

Cirkulationsluft

Avluft

Toalett
Badrum
Grovkök

Klädvårdsrum
Kök (spiskåpa)

Hall
eller motsvarande
centralt utrymme

Varm tilluft

Övriga rum 
som ska värmas

Kontrollpanel

Värmedel
(vatten/el)

Filter

Filter

Fläkt

Fläkt

Filter

Fläkt

Värme-
växlare

Tilluft

systemuppByggnAD

Ett luftvärmesystem består av en kombination av luftburen värme 

och en balanserad ventilation med värmeåtervinning. 

Värmeåtervinningsaggregatet kan antingen vara placerat i kök,  

klädkammare, grovkök eller på vinden.

Ett luftvärmesystem använder samma kanaler för ventilation och 

uppvärmning.

regLering
Styrenheten reglerar automatiskt ACJB-aggregatets fläkt och  
vatten- alternativt elvärmaren för att hålla önskad temperatur.

AggregAtets huvuDDeLAr
!

1 2 4 5 6

1. Grovfilter G3
2. Finfilter M5
3. Cirkulationsluftsfläkt

4. Styrenhet
5. Eftervärmare (vatten/el)
6. Hölje

eLeKtrisKA DAtA
AggregAt meD eLvärme

Spänning: 400 V, 3-fas, 50 Hz

Elvärmaren är uppdelad i två steg. Ett steg på 3 kW som styrs 
steglöst via pulser och ett fast steg på 3 kW som styrs via en 
kontaktor.

fläktmotor
effekt, W

elvärmare
effekt, W

märkeffekt
W

175 2 x 3 000 6 180

AggregAt meD vAttenvärme

Spänning: 230 V, 1-fas, 50 Hz

fläktmotor
effekt, W

märkeffekt
W

175 180

sommArfunKtion
Under den varma årstiden, då värmebehov ej föreligger, finns 
möjlighet att aktivera en sommarfunktion. Den gör att fläkten, 
efter inställd fördröjning (vanligtvis 24 timmar), går ner på 30%. 
Sommarläge indikeras via lysdiod på kontrollpanelen. 

Sommarläge upphör automatiskt då värmebehov uppkommer. 

instäLLningAr
I samråd med installatör/servicetekniker ställs önskad tempera-
tur, fläkthastighet och andra parametrar in.

3



  Fläkt Woods 9170 SE 2016.11.23 Rätt till ändringar förbehålls

Luftvärmeaggregat ACJB Teknisk anvisning4

KontroLLpAneL rDKZ-41-1

Driftsläge väljs via den externa kontrollpanelen  RDKZ-41-1 som 

monteras på lämplig plats, antingen på vägg eller infälld i vägg-

dosa. Tryck på pilknappen för att välja driftsläge. Aktiverat läge 

indikeras med lysdiod.

KontroLLpAneL rDKZ-41-1, hAnDhAvAnDe

Figur 2. Kontrollpanelens (RDKZ-41) driftlägen.

norMalsoMMarlÄge

soMMarlÄge

filterlarM

forcering
Pilknapp

(för att skifta driftsläge)

Figur 1. Kontrollpanel RDKZ-41-1 med anslutningskabel.

normALLäge

Luftvärmeaggregatet reglerar automatiskt fläkthastig heten för att 

hålla önskad temperatur.

forCeringsLäge

Fläkten går upp på maxflöde. Används t.ex. vid eldning i braska-

min för att sprida den extra värmen i huset. 

Forceringsläget bibehålls i 120 minuter och återgår sedan till 

NORMAL-läge. Om forcerad ventilation önskas kortare tid, kan lä-

get manuellt hävas, genom att trycka på pilknappen och på detta 

sätt välja NORMAL-läget. 

Figur 3. Inställning av önskad temperatur.

Minskar önskad 
temperatur  

med 1°/tryck

ökar önskad 
temperatur  

med 1°/tryck

indikerar 1-tal 
(1-9)

indikerar 10-tal 
(10-90) 

stäLL in önsKAD temperAtur

Önskad temperatur ställs in genom att använda kontrollpanel 

RDKZ-41-1. 

1. Kontrollera nuvarande inställd önskad temperatur genom att 

trycka en gång på någon av * eller #-knapparna. 

 Kontrollera sedan hur många gånger NORMAL- och FOR-

CERING-symbolerna blinkar. 

Observera att NORMAL-symbolen indikerar 10-tal och FOR-

CERING-symbolen 1-tal.

exempel: Om NORMAL-symbolen blinkar 2 gånger och FOR-

CERING-symbolen blinkar 3 gånger är temperaturen inställd på 

23º C. 

2. För att ändra temperaturen, tryck * för att minska eller # för 

att öka.

3. När önskad temperatur är inställd, tryck PIL för att spara och 

återgå till kontrollpanelens normalläge. 

norMal forcering

sparar inställd 
temperatur
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sKötseL, fiLterByte

Figur 5. Filtrens placering i aggregatet.

sKötseL

Aggregatets hölje torkas av med trasa.Lösningsmedel får ej  

användas.

Aggregatets filter skall normalt bytas var 6:e månad men tätare 

filterbyten kan i vissa fall behövas. 

En timer är inställd på sex månader och filterbyte indikeras då via 

den blinkande larmlampan på kontrollpanelen.

Filterbyte sker enligt följande punkter.

1. Stäng av aggregatet med strömbrytaren.

2. Öppna filterluckan genom att lossa på rattarna.

3. Dra ut filtren, se figur 5.

4. Montera nya filter.

5. Sätt tillbaka filterluckan.

6. Starta aggregatet.

7. Återställ filterlarmet genom att trycka på (*) i minst 10 sekunder, 

se figur 4.

Figur 4.
Återställning filterlarm

Larmlampa

!

Finfilter

Strömbrytare

Grovfilter
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Demontering oCh montering, KApACitet

strömmen måste vArA AvsLAgen 

viD montering/Demontering Av

KontroLLpAneL rDKZ-41-1.!

Demontering oCh montering

Observera att luftvärmeaggregat ACJB har kanalstosar, skruvhål 

för upphängning, elanslutningar och eventuell röranslutning för 

vattenvärme som överensstämmer med det tidigare ACJ-aggre-

gatet.

1. Gör aggregatet spänningslöst genom att dra ut stick proppen 

eller slå av (ta ur) säkringen för aggregatet.

2. Lossa aggregatets kanal- och eventuella röranslut ningar.

3. Lossa aggregatet från befintliga monteringsreglar, monterings-

fästen och/eller ljuddämparlåda.

4. Lossa även kablarna för eventuell befintlig rumsgivare genom 

att öppna den mindre frontluckan och lossa dem från kretskor-

tet.

5. Demontera ACJ-aggregatet.

6. Vid behov, rengör cirkulations- och tilluftskanalerna.

7. Montera det nya ACJB-aggregatet med hjälp av befintliga upp-

hängningsanordningar.

8. Anslut kanaler och eventuella rör.

9. Eventuell befintlig rumsgivare byts mot den som levererats till-

sammans med det nya aggregatet.  

Se sidan 9 för tillvägagångssätt. 

10. Montera kontrollpanel RDKZ-41-1 på lämplig plats och anslut 

den till aggregatet.

11. Spänningssätt aggregatet.

 10  30 20  40  50  70  90 60  80  100  140  160 120
10
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CirKuLAtionsLuftsfLäKt, LuftfLöDe oCh tryCKfALL

värmeeffeKt för AggregAt meD vAttenvärme
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För att förhindraatt luften går fel vägi samband med avfrostning, 

rekommenderas det att backspjäll monteras mellan värmeåter-

vinningsaggregatet och luftvärmeaggregatet.

Figur 7.

Figur 6.
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mått oCh viKt

mått oCh viKt

Vikt: 55 kg

125

80

Ø120Ø100

140 200

168Ø120

=

=

1150

290

580

340

Ø160

Ø100

=

=

Figur 8.
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AnsLutningssChemAn

Figur 9.

AggregAt meD eLvärme

Elbatteri
3-fas 3 kW

Elbatteri
2-fas 3 kWKontaktor

Elbatteri
Kontaktor
Pulser

Pulser

Manöverpanel

Tilluft

Retur

GT

GT

Fläkt

N L1

1 3 5 A2 1 3 A2

2 4 6 A1 2 4 A1 1 2 3 4 6 5
M A

2 14 3

6

N

L1

0 V

+10 V

5

L2 L3

OK 1

33 32

21
22
23

9 10 11 12

5 6 7 8

1 2 3 4

18

16
17

19

20

27

24
25
26

28
2931 30
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AggregAt meD vAttenvärme

AnsLutningssChemAn, forts.

Manöverpanel

Returluft

Tilluft

GT

OK 1

TR 1

GT

Fläkt

Matning

Ventil

Figur 10.
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Figur 11. Indikering av SOMMARLÄGE.

funKtioner, regLering

eLvärmAre 3 + 3 kW

Vid ökat värmebehov ökar utsignalen till pulsern 0-100%. När ut-

signalen når 100% och fortsatt värmebehov finns, befinner sig  

aggregatet i ett vänteläge som är ställbart (platåtid, default = 30  

minuter). När platåtiden är ute ökar fläkten steglöst sitt varvtal 

från MIN till 60% och en ny platåtid startar. När platåtiden är ute 

och om det fortfarande finns värmebehov kopplas det fasta  

elsteget om 3 kW in via en kontaktor och pulsern styr ner till 0%. 

Därefter ökar pulsern effekten steglöst från 0 till 100% samtidigt 

som fläktvarvtalet ökar från 60% upp till MAX. Värmen och fläkt-

varvtalet regleras parallellt. 

Vid minskat värmebehov reglerar pulsern ner från 100 till 0% 

samtidigt som fläktvarvtalet sjunker från MAX till 60%.  

När pulsern är 0% väntar systemet i 60 sekunder. När 60 sekun-

der har gått och det fortfarande är minskat värmebehov, stängs 

det fasta effektsteget av och pulsern börjar från 100% och reg-

lerar ner till 0%. När pulsern passerar 75% sjunker fläktvarvtalet 

steglöst från 60% ner till MIN.

hög tiLLuftstemperAtur

Om tilluftstemperaturen överstiger 55°C blockeras pulsern direkt. 

När tilluftstemperaturen  understiger 55° C kopplas pulsern in 

igen omedelbart.

Om tilluftstemperaturen överstiger 65° C kopplas det fasta el-

steget ur omedelbart. När tilluftstemperaturen understiger 65° C 

kopplas det fasta elsteget in igen efter 60 sekunder.

snABBuppvärmning

Om temperaturbörvärdet ställs till MAX (30° C) kommer omedel-

bart fläktvarvtalet och värmen öka till 100%. Detta är en manuell 

snabbuppvärmningsfunktion och har ingen automatisk stopptid 

eller temperaturbegränsning.

när önskad uppvärmning har uppnåtts, skall börvärdet manuellt 

återställas (cirka 20° C).

sommArfunKtion 

Med parametern SOMMAR (default = 0, avstängt) ställs den tid i 

hela timmar som ger sommarläge vid uteblivet värmebehov.  

Rekommenderat värde är 24 timmar.

När tiden (24 timmar utan värmebehov) har löpt ut går fläkten ner 

på 30%, fast varvtal. Sommarläget indikeras med lysdiod på kon-

trollpanelen se figur 11.  När regulatorn kallar på värme (över 5%), 

avbryts sommarläget och fläkten återgår till NORMAL-läge.

överhettning

Det automatiska överhettningsskyddet bryter vid en batteritem-

peratur på 90°C och återgår vid ca 50°C. Det automatiska överhett-

ningsskyddet bryter bara värmen. Fläkten fortsätter att vara i drift. 

Det manuellt återställningsbara överhettningsskyddet bryter vid 

en batteritemperatur på ca 120°C och går att återställa vid cirka 

75° C. Det manuellt återställningsbara överhettningsskyddet bry-

ter både värme och fläkt.

Utlösta överhettningsskydd indikeras inte på kontrollpanelen.

vAttenvärmAre

Vid ökat värmebehov ökar utsignalen till styrventilen När utsigna-

len når 50% och fortsatt värmebehov finns, befinner sig aggrega-

tet nu i ett vänteläge som är ställbart (PLATÅTID, fabrik=30min) . 

När platåtiden är ute ökar fläkten steglöst sitt varvtal från MIN till 

MAX, samtidigt som värmesignalen ökar från 50% upp till MAX. 

Värmen och fläktvarvtalet reglerar parallellt.

Vid minskat värmebehov reglerar styrventilen ner från 100% till 

50% samtidigt som fläktvarvtalet sjunker från MAX till MIN. Där-

efter fortsätter utsignalen till styrventilen att sjunka från 50% ner 

till 0%. 

BörvärDe

Börvärdet kan ställas via panelen mellan +10 och +30° C. Bör-

värdet sparas alltid automatiskt i EEPROM både vid ändring via 

ordinarie parameterlista och via snabbin ställning.

En extern potentiometer (tillbehör) kan anslutas i den lediga  

temperaturkontakten bredvid de två temperaturgivarna. Kortet 

känner automatiskt av den inkopplade potentiometern och läser 

börvärdet från den. Aktuellt börvärde kan läsas från panelen, men 

inte ändras från denna.

Potentiometern kan när som helst plockas bort, även med  

strömmen på och funktionen återgår till panelen. (Plug and Play).

fiLterLArm

Larmet för smutsigt filter räknar 180 dygn innan den röda lampan 

blinkar. Larmet kvitteras genom att hålla vänster knapp (stjärna) 

intryckt i 10 sekunder.

Filterlarm är aktiverat från fabrik (parameter 7 = 1). Larmet kan av-

aktiveras (parameter 7 = 2).

temperAturgivArfeL

Om någon av temperaturgivarna går sönder blockeras värmen 

helt, men fläkten fortsätter att vara i drift. Temperaturgivarfel indi-

keras inte.

uppstArt

Vid uppstart går fläkten på maxvarvtal i 8 sekunder för att där-

efter inta NORMAL-läge.

soMMarlÄge
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Figur 13. Utbyte av kabel på styrenhetens kopplingsplint.

Figur 12. Kopplingsdosa för kabel från rumstemperaturgivare.

utByte Av eventueLL BefintLig rumstemperAturgivAre

!

1

2

Om rumstemperaturgivare använts till det gamla ACJ-aggregatet 

kan denna ej användas till utbytesaggregatet ACJB. Ny rumsgiva-

re (tillbehör) skall då ersätta den befintliga.

1. Gör aggregatet spänningslöst.

2. Lossa den befintliga rumsgivaren från dessa plats.

3. Ta den nya rumstemperaturgivaren, koppla ihop den med den 

befintliga rumstemperaturkabeln som kommer från aggregatet.

4. Anslut rumstemperaturkabeln i kopplingsdosan på aggrega-

tets kortsida, se figur 12. Ta först bort skyddslocket. Koppla in 

kabel ändarna och återmontera sedan skyddslocket.

5. På styrenhetens kopplingsplint, byt ut kabeln från temperatur-

givaren  1  i inloppet på aggregatet till kabeln som kommer 

från kopplingsdosan på kortsidan på aggregatet (kabeln från 

den nya rumstemperatur givaren) med den vita markeringen  2 . 

Se figur 13.

6. Spänningssätt aggregatet.
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Tabell 15.

instäLLningAr, symBoLBesKrivning

OBS! Minvarvtalet pÅ fläkten MÅSte
juSteraS upp BerOende pÅ StOrlek pÅ huS.

detta Bland annat för att INTE 
över hettningS Skyddet Ska löSa ut.

instäLLningAr

För att ändra en parameter följ instruktionen nedan.

Se även parameterlista och figur 15.

1. Utgå alltid från normalt driftsläge.

2. Aktivera avläsningsläget genom att hålla ner både * och  # 

samtidigt i cirka 3 sekunder. 

Parameternumret illustreras av antalet blinkningar i larmsym-

bolen. Se vidstående parameterlista.

3. Växla mellan parametrarna med * (föregående) och # (nästa).

4. För att ändra aktuell parameters värde tryck ned * och # sam-

tidigt en gång till i cirka 3 sekunder tills larmlampan lyser med 

fast sken.

5. Med hjälp av * (minska) och # (öka) kan nu parameterns värde 

justeras. Parameterns värde illustreras genom antalet blink-

ningar av de gröna lysdioderna, se tabell 16.

6. Bekräfta ändringen genom att trycka på PIL-knappen.

7. För att ändra ytterligare parametrar upprepas proce duren ovan.

 För att återgå till fabriksinställningar håll ner både * och # 

sam tidigt i mer än 15 sekunder.

symbol Avläsningsläge Justeringsläge

Antal blinkningar på larmsym-
bolen indikerar vilken parame-
ter som visas, se parameterlis-
tan nedan

Fast sken indikerar justeringsläge och att aktuellt parametervärde går att ändra

Blinkning indikerar  
100-talsvärde

Blinkning indikerar  
10-talsvärde

Blinkning indikerar 10-talsvärde

Blinkning indikerar  
1-talsvärde

Blinkning indikerar  
1-talsvärde

symBoLBesKrivning för KontroLLpAneL rDKZ-41-1 viD inJustering

Figur 14 Symboler på display

Pilknapp
(BEKRÄFTA/SPARA)

Minskar inställt värde 
i programmeringsläge

Ökar inställt värde 
i programmeringsläge

Bekräfta återställningen då alla lysdioder blinkar samtidigt genom 

att trycka på pilknappen.

Notera att om inte pilknappen trycks in så återställs bara bör-

värdet till 20° C.
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eLvärmAre 3 + 3 kW

parameter funktion inställning fabriksinställning

1 Börvärde tilluft °C 10-30 20

2 Aktuell temperatur tilluft °C Visning

3 Aktuell temperatur cirkulationsluft °C Visning

4 Sommarfunktion 0=nej, 1-255=antal tim innan aktivering 0-255 0

5 Injustering MIN-varvtal i % 40-60 40

6 Injustering MAX-varvtal i % 40-100 100

7 Filterlarm 1=Ja 2=Nej 1-2 1

8 Platåtid innan varvtals- och  effektändring i minuter 0-255 30

9 Intern funktion       – –

10 P-band multiplikator   1-255 8

11 I-tid 1=5min   1-255 10

12 Aktuellt registervärde Visning

13 Aktuell bit-information Visning

vAttenvärmAre

parameter funktion inställning fabriksinställning

1 Börvärde tilluft °C 10-30 20

2 Filterlarm 1=Ja 2=Nej 1-2 1

3 Injustering MIN-varvtal i % 40-100 40

4 Injustering MAX-varvtal i % 40-100 100

5 Aktuell temperatur tilluft °C Visning

6 Aktuell temperatur frånluft °C Visning

7 P-band multiplikator 1-255 8

8 I-tid 1=5min 1-255 10

9 P-band VA multiplikator  (används ej) 1-255 8

10 I-tid VA 1=5min  (används ej) 1-255 10

11 Brytreg 0-200 100

12 Platåtid innan varvtals och effektändring i minuter 0-255 30

13 Sommarfunktion  (används ej) 0-255

14 Regtyp el/vatten  (används ej)

pArAmeterListor
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reservDeLAr

om anslutningskabeln skadas måste den ersättas av tillverkaren, auktoriserad service firma eller liknande kvalificerad personal 
för att undvika fara. 

pos Beteckning Benämning ingår i Antal

1 ACJZ-01 Grovfilter ACJB, G3 ACJB 5

1 ACJZ-02 Finfilter ACJB, M5 ACJB 2

1 ACJZ-03 Filtersats ACJB, G3 + M5 ACJB 1

2 ACJB-99-21 Fläkt, komplett EC 175 W ACJB 1

3 ACJB-99-15 Styrkort, elvärmare 3 + 3 kW ACJB-aa-b-c-1-e 1

3 ACJB-99-16 Styrkort, elvärmare 6 kW ACJB-aa-b-c-1-e 1

3 ACJB-99-17 Styrkort, vattenvärmare ACJB-aa-b-c-5-e 1

4 ACJB-99-08 Temperaturgivarsats, 1+1 ACJB 1

5 CPDC-99-01 Omkopplare ACJB 5

6 ACJB-99-11 Elvärmare 3 + 3 kW ACJB-aa-b-c-1-e 1

6 ACJB-99-12 Elvärmare 6 kW*)  (ombyggnadssats 3 + 3 kW) ACJB-aa-b-c-1-e 1

6 ACJB-99-02 Vattenvärmare ACJB-aa-b-c-5-e 1

7 ACJB-99-05 Pulser ACJB-aa-b-c-1-e 1

8 ACJB-99-06 Kontaktor ACJB-aa-b-c-1-e 1

9 ACJB-99-03 Ventilställdon ACJB-aa-b-c-5-e 1

10 ACJB-99-07 Transformator 230/24V ACJB-aa-b-c-5-e 1

*) Elvärmare 6 kW har utgått. Ersätts av elvärmare 3 + 3 kW inklusive ombyggnadssats.

!

21 6
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3
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9847SE_ACJB Försäkran om överenstämmelse (2A)201512 

  
 
  
 
  

 Försäkran om maskinens överenstämmelse 
 
 med EG:s Maskindirektiv 2006/42/EG 
 EG:s EMC Direktiv 2004/108/EG 
 EG:s Lågspänningsdirektiv LVD 2006/95/EG   

  
 
Tillverkaren Fläkt Woods AB 
 Fläktgatan 1 
 551 84 Jönköping 

  
 Försäkrar härmed att: 
 
Produkten Typ:   Tilluftsvärmeaggregat 
  Fabrikat:  Fläkt Woods AB 
 Varunamn:  ACJB 
     

 
 Maskinen är konstruerad och tillverkad i enlighet med följande standarder,  i tillämpliga delar: 

  
  EN ISO 12100 Maskinsäkerhet – Allmänna konstruktionsprinciper – Riskbedömning och riskreducering 

 EN 60204-1 Maskinsäkerhet – Maskiners elutrustning, Del 1: allmänna fordringar 

 EN 60335-1 Elektriska apparater för hushåll och liknande – Säkerhet  - Del 1: Almänna fordringar 

 EN 60335-2-40,31 Elektriska hushållsapparater ock liknande bruksföremål – Säkerhet – Särskilda fordringar  

 EN 61000-6-1 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-1: Generella fordringar - Immunitet hos 

utrustning i bostäder, kontor, butiker och liknande miljöer  

 EN 61000-6-3 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-3: Generella fordringar - Emission från 

utrustning i bostäder, kontor, butiker och liknande miljöer 

 EN 50106:2008 Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Anvisningar för 

tillverkningskontroll 

 EN 62233:2008 Hushållsapparater och liknande bruksföremål - Mätning av elektromagnetiska fält med 

avseende på exponering 

   
 För produkten har riskanalys upprättats enligt krav i Maskindirektivet. 

 
Behörig Att sammanställa teknisk dokumentation: 
 Ann-Sofie Andersson 
 Utveckling/ Konstruktion    
 Fläkt Woods AB, Housing 
 Gesällgatan 17 
 745 39 Enköping 

 
Försäkran gäller endast om installation av aggregatet skett enligt Fläkt Woods instruktioner och förutsatt att inga ändringar gjorts på 
aggregatet. 

 
Enköping 2015-12-15 

 

 
 
Matthias Junker, Produktionschef Fläkt Woods AB,  Enköping 

eg-försäKrAn om överensstämmeLse



FW
G
-A

C
JB

 T
ek

ni
sk

 a
nv

is
ni

ng
-S

E-
20

16
.1
1.
23

 9
17

0
S
E 

©
 C

op
yr

ig
ht

 2
0
16

 F
lä

kt
 W

oo
ds

 G
ro

up

www.flAkTwoods.Com ACJB  |  9170se  |  20161123

WE BRING 
Better Air™

  
TO LIFE

» Besök www.flaktwoods.se för mer information  
eller kontakta ditt närmaste försäljningskontor. 

Luleå 0920-25 83 30 | Skellefteå 0910-393 36 | Umeå 090-71 40 90

Sundsvall 060-67 82 80 | Falun 036-19 30 00 | Uppsala 018-67 79 40

Västerås 021-83 10 00 | Stockholm Norr 08-626 49 00 | Stockholm Syd 08-626 49 00

Karlstad 054-12 09 50 | Örebro 019-26 15 80 | Norrköping 011-32 02 50

Jönköping 036-19 30 00 | Växjö 0470-71 77 00 | Kalmar 0480-156 66

Göteborg 031-83 65 30 | Halmstad 035-15 71 20 | Malmö 036-19 30 00

Med mer än hundra års historik av innovation och utveckling är 

Fläkt Woods en global marknadsledare inom ventilationslösningar. 

och produkter. Vi är specialiserade på design och tillverkning av 

produkter och lösningar inom fläktar, luftbehandling, kanalsystem, 

flödeskontrol och luftdon/kylbafflar – med fokus på inomhuskomfort 

och brandsäkerhet. Med närvaro i 65 länder och 15 säljkontor över 

hela Sverige så är vi i en unik position att vara en lokal leverantör 

och internationell partner i våra kunders projekt.

Våra välkända varumäken, som SEMCO®, eQ®, eQ Prime®, JM 

Aerofoil®, Econet®, Veloduct®, Optivent®, Optimix®, Econovent® och 

CleanVent® är uppskattade av kunder över hela världen för sin 

energieffektivitet och höga kvalitet.


