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Flexit S3 R 
Luftbehandlingsaggregat med rotorteknologi

Flexit har utvecklat ett nytt ventilationsaggregat S3 R som har många placeringsmöjligheter. 
Aggregatet har roterande växlare som säkerställer hög återvinning och enkel installation. 
Aggregatet har små fysiska mått och är utvecklat bland annat för lägenheter och mindre villor.  
Aggregatet kan anslutas till extern spiskåpa om så önskas.

Optimal ventilation - ren och frisk luft – året om
Rotoraggregatet ger stabil drift året om. Rotorteknologin har inga problem med igenfrusna växlare.
Detta är speciellt viktigt i Norden med det kalla klimatet.

Hög verkningsgrad - energibesparing
Rotoraggregatet har hög verkningsgrad och återvinner effektivt värmen i luften som finns i huset. 
Den höga verkningsgraden säkerställer att en hög andel av energin som används till uppvärmning 
av ventilationsluften återvinns och ger önskad ventilation i bostaden året om – även under den 
kalla årstiden.

Eftervärmebehov endast i stark kyla 
Rotoraggregatet har hög verkningsgrad och täcker hela värmebehovet till ventilationsluften under 
stora deler av året. Bara vid stark kyla kan det uppstå behov för tilläggsvärme. Värmebatteriet är 
dimensionerat för att täcka värmebehovet till ventilationsluften året om. 

Automatisk sommardrift 
Rotoraggregatet har elektronisk styrning som automatiskt kopplar på/av återvinningsfunktionen  
beronde på utetemperaturen. Du slipper byta till sommarkassett på sommaren. 

Enklare installation utan dräneringsavlopp
Rotorteknologin kräver inget kondensavlopp. Detta ger en enklare installation och lägre 
installationskostnader och större frihet när det gäller placering av aggregatet.

Användningsområde
Aggregatet är speciellt lämpat för lägenheter och mindre bostäder. Aggregatet har många 
placeringsmöjligheter och kan exempelvis placeras i förråd, tvättrum, hall, vind eller i kök.  
Aggregatet kan monteras stående som skåpsmodell, takmonterat eller liggande på vinden.
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Flexit S3 R 
Placeringsmöjligheter

Väggmonterat  
Aggregatet S3 R kan med fördel placeras på vägg som skåps-
modell. Aggregatet kan även monteras i ett våtutrymme över 
varmvattensberedaren eller i förbindelse med ett överskåp. Vid 
placering i våtutrymme skall aggregatet placeres i zon 3 (min. 0,6 
m från badkarskant och 1,2 m från dusch). 

Vindsplacerat
Aggregatet S3 R kan placeras på vinden . Det är kondensisolerat 
och kan placeras liggande med baksidan ned eller stående med 
anslutningarna uppåt.

Takmonterat 
Aggregatet S3 R kan placeras under tak i förråd, tvättrum eller hall. 
Fästkonsol medföljer för enkel montering. 

Anslutning till extern spiskåpa
Aggregatet kan anslutas till en extern spiskåpa. En separat 
kanalanslutning är standard på aggregatet och denna används till 
den externa spiskåpan. Under matlagningen förs frånluften från 
spiskåpan ut via bypass.Vi rekommenderar  att ha stängt spjäll 
i spiskåpan och istället ha grundventilation via frånluftsventil 
i tak eller vägg. Spiskåpan levereras separat och monteres på 
plats. Man kan välja mellan Slimline-modeller, innbyggnadskåpor 
och kryddskåpsmodeller. Levereras alltid med en extern styrpanel, 
SP 30, som t.ex. kan placeras vid ingången till badrummet.

Köksmonterat
Aggregatmodellen, S3 RK kan placeras ovan spis. Under mat-
lagning förs matoset ut via bypassen. Spiskåpan levereras separat 
och monteras på plats. Vi rekommenderar  att ha stängt spjäll i 
spiskåpan och istället ha grundventilation via frånluftsventil i 
tak eller vägg. Var uppmärksam på att det krävs ett större 
avstånd mellan spis och underkant av spiskåpan vid användning 
av gasspis.

I lägenheter och mindre bostäder ställs det stora krav på placeringsmöjligheter. Aggregatet S3 R är 
utvecklat för att uppfylla detta behovet. Aggregat med rotorteknologi gör att det inte bildas 
kondensvatten och man slipper koppla till dräneringsavlopp. S3 R har små fysiska mått, är enkelt att 
montera och kan placeras på många ställen i bostaden.



4

 Renblåsningssektor

Avluft

Uteluft

Tilluft

Frånluft

Produktbeskrivning

Roterande värmeväxlare
Aggregatet S3 R är utrustat med 
en effektiv roterande värmexäxlare, 
som är konstruerad av en ickehygro-
skopisk aluminium och har en effektiv 
värmeåtervinning. Den är försedd 
med en renblåsningssektor som 
fungerar så att rotorn blir rengjord 
med filtrerad luft innan den lämnar 
sin värme till tilluften. 

Aggregatet är konstruerat för att ge optimal luft-
komfort kombinerat med låg energiförbrukning i bl.a. 
lägenheterheter och mindre bostäder. Den 
uppvärmda förbrukade inneluften sugs ut från kök 
och våtrum via avluftsventilen, passerar genom ett 
filter och sedan in i aggregatets rotorvärmeväxlare, 
innan den leds ut från bostaden via takhuv eller 
ytterväggshuv. Uteluften tas in via luftintaget till 
aggregatet, filtreras och passerar sedan    genom 
rotorvärmeväxlaren där den tar upp en stor del av 
värmen från avluften.  Det elektriska eftervärme-
batteriet sörjer för en behaglig tilluftstemperatur när 
utetemperaturen sjunker. Efter aggregatet passerar 
tilluften vanligtvis en ljuddämpare innan den 
strömmar in genom tilluftsventilen, frisk, ren och 
tempererad. 
Aggregatet S3 R är utrustat med en elektronisk 
automatik som styrs från en separat manöverpanel, 

SP30.

Installation
Med rotoraggregat har man inga problem med kondensvatten. Detta medför en enklare installation
eftersom man slipper dräneringsavlopp. Även placeringen blir mer flexibel. 

Konstruktion
Aggregatets ytterhölje är tillverkat i vitlackerad stålplåt. Innerhöljet är av galvaniserad 
stålplåt med 15 mm kondensisolering. Luckan är gångjärnsupphängd och låses med skruvar.

Kanalanslutningar
Anslutningsdimension är Ø127mm muffmått och passar till Ø125mm kanaldimension. 
Aggregatet finns i både höger- och vänsterutförande.

Generellt
Aggregatet finns i två varianter – endast som aggregat eller som en variant med spiskåpa för 
placering över spis. Spiskåpan är en separat enhet som monteras på plats. 
Spiskåpan kan monteras separat eller som en egen modell med integrerad spiskåpa för 
köksmontage. Se Tekniska Data för modellöversikt.
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Temperaturinställning
Med aggregatet följer en temperaturgivare som skall placeras i tilluftskanalen. Via en potentiometer 
som är placerad i aggregatet, inställes önskad tilluftstemeratur som upprätthålles av aggregatets 
roterande värmeväxlare och eftervärmebatteri.

Anslutning av externa komponenter
Till aggregatet kan man ansluta andra yttre komponenter såsom tidur, extern börvädersinställare för 
eftervärme och forceringsbrytare. Samtliga anslutningar sker via flexlinkkablar till manöverpanel , 
SP 30. Extern spiskåpa kan anslutas.

Produktbeskrivning

Värmebatterier
För att tilluften alltid ska ha rätt temperatur, är aggregatet utrustat med ett elektroniskt styrt 
eftervärmebatteri. Det kopplas in när tilluftstemperaturen faller under inställd nivå och sörjer 
därmed för den nödvändiga temperaturökningen av tilluften.

Sommardrift
Den roterande värmeväxlaren styrs elektroniskt och reglerar inblåsningstemperaturen. 
Under den varma årstiden kopplas värmeåtervinningsfunktionen automatiskt bort. Sommarkassett 
är därför inte nödvändigt.

Filter
Aggregaten är utrustade med filterklass F7 på tilluft- och frånluftssidan. Filtren sitter i skenor och 
är enkla att byta. Med rotoraggregat krävs det att man byter filter 1 - 2 gånger per år för att man 
ska få ren, frisk luft och problemfri drift.

Styrning
Flexit S3R är utrustad med en elektronisk styrd automatik som sköter hela driften automatiskt.
Automatiken är monterad på en skena och är lätt att dra ut vid service. Aggregaten levereras med 
manöverpanel, SP 30 samt en 12 m lång signalkabel med ISDN-kontakt som förbinder manöverpa-
nelen med aggregatet. Tilluftstemperaturen upprätthålles med hjälp av den effektiva rotor-
värmeväxlaren. Om inte tilluftstemperaturen kan uppnås enbart med hjälp av rotorn kopplas 
eftervärmebatteriet automatiskt in efter behov. Under den varma årstiden när värmebehovet är 
minimalt stoppar rotorn så att tilluften inte värms upp. Med SP 30 kan fläktarna ställas i tre 
hastigheter samt eftervärmen aktiveras. Panelen har signallampor för valt hastighetssteg och om 
eftervärmen är aktiverat. En lampa med kombinerad funktion larmar för brand/överhetting och 
täta filter (elektronisk filtervakt är tillbehör).

Fläktar
Aggregatet är utrustat med direktdrivna 
F-hjuls radialfläktar. Fläktarna har hög 
kapacitet, låg ljudnivå, samt kan enkelt 
demonteras för service och rengöring. 
Fläktmotorerna skyddas av inbyggda 
termokontakter.
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Flexit S3 R anslutning till extern spiskåpa

Luftbehandlingsaggregatet S3 R kan anslutas till extern spiskåpa. 
Man kan välja mellan slimline-modeller,  inbyggnadskåpor och ventilatorskåpsmodeller. Spiskåpans 
spjäll regleras manuellt med en enkel inställning för grundventilation.Fläkthastighet och spjäll ställs 
in enkelt från samma brytare. 

Fläkthastigheter
På aggregatets styrpanel, SP 30, väljer man önskad hastighet. Då forceringsspjället öppnas, ökar 
fläktarna till inställd max-hastighet.
Om spiskåpans spjäll för grundventilation används, tillgodoser man ej värmeåtervinning av denna 
luft eftersom luften från spiskåpan ej passerar värmeväxlaren. Flexit  rekommenderar att ett separat 
frånluftsdon monteras i köket som är anslutet till frånluftssystemet. Om det inte är möjligt med ett 
separat frånluftsdon,  går det att byta grundventilationsspjället till ett öppet spjäll.
 

Brasserie 
Brasserie placeras under kryddhylla. I fronten på spiskåpan finns två reglage, ett för belysning 
(kompaktrör 11W) och en timer på 0-60 min för öppning av forceringsspjället. Spiskåpan är lätt att 
rengöra  och är försedd med ett filter som kan diskas för hand eller i maskin. Det krävs min. 40 cm 
monteringshöjd mellan elspis och underkant på spiskåpa. Vid gasspis måste avstånden ökas till min. 
65 cm.  Finns i vitlack eller rostfritt.  

Bistro – inbyggnadsmodell 
Bistro är en modern och elegant utformad inbyggnadskåpa. På spiskåpan finns två reglage, ett för 
belysning (kompaktrör 11W) och en timer på 0-60 min för öppning av forceringsspjället. Kåpan är 
lättmonterad med infästingsram. Det krävs min. 45 cm monteringshöjd mellan elspis och underkant 
på spiskåpa. Vid gasspis måste avstånden ökas till min. 60 cm.  Finns i vitlack.

Fondue – slimlinemodell
Fondue är avsett för att byggas in i ett överskåp. Spiskåpan är försedd med en timer på 0-60 min för 
öppning av forceringsspjället samt ett glasvisir i fronten som dras ut vid matlagning och som 
effektivt fångar upp matos. Spiskåpan är lätt att rengöra  och är försedd med ett filter som kan 
diskas för hand eller i maskin. Fläkthastighet och spjäll styrs enkelt från sama brytare. Det krävs min. 
45 cm monteringshöjd mellan elspis och underkant på spiskåpa. Vid gasspis måste avstånden ökas 
till min. 60 cm. OBS! Kräver min. 31,5 cm skåpdjup. Finns i vitlack.

Bistro

Fondue

Brasserie

SP 30 styrpanel
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Flexit S3 RK  för köksmontering
Luftbehandlingsaggregatet finns i en egen modell S3 RK, som är avsett för montering i köket ovanför 
spis.Köksinredningens skåpsdörr kan monteras på aggregatets front.

Spiskåpan
Spiskåpan Brasserie levereras i vitlack eller rostfritt. Kåpan har en osuppfångningsdel med 
glasskärm på framsidan. Spiskåpan är utrustad med ett stort filter som enkelt och utan verktyg kan 
demonteres för rengöring. 

Om spiskåpans spjäll för grundventilation används, tillgodoser man ej värmeåtervinning av denna 
luft eftersom luften från spiskåpan ej passerar värmeväxlaren. Flexit  rekommenderar att ett separat 
frånluftsdon monteras i köket som är anslutet till frånluftssystemet. Om det inte är möjligt med ett 
separat frånluftsdon,  går det att byta grundventilationsspjället till ett öppet spjäll.

Fläkthastigheter
På aggregatets styrpanel, SP 30, väljer man önskad hastighet. Då forceringsspjället öppnas, ökar 
fläktarna till inställd max-hastighet.

Brasserie 
rostfritt

Brasserie 
vit

SP 30 
styrpanel

Montering av skåpsdörr
Den vitlackerade dörren på aggregatet kan 
täckas av en skåpsdörr i stil med kökinredningen.
Med aggregatet medföljer 4 metallskenor där 2 
st skruvas fast på aggregatsdörren och 2 st på 
baksidan av skåpsdörren. Skåpsdörren kan då 
lätt hakas av och på vid behov.

Aggregat Skåpsdörr
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Flexit S3 R / S3 RK Tekniska data

S3 R/S3 RK
Märkspänning 230V/50Hz
Säkringsstorlek 10A
Märkström total 5,4A
Märkeffekt total 1236W

Märkeffekt el-batteri 900W

Märkeffekt fläkt 2 x 165W

Märkeffekt förvärmebatteri -

Fläkttyp F-hjul

Fläktmotorstyrning Trafo
Fläkthastighet-max 2230o/min
Automatik standard SP 30
Filtertyp (TL/FR) F7/F7
Filtermått TL (BxHxD) 285x130x50mm
Filtermått FR (BxHxD) 285x130x50mm
Vikt 38,5 kg (utan spiskåpa)
Kanalanslutning Ø125mm (127mm muffmått)
Höjd 700mm (utan spiskåpa)
Bredd 598mm
Djup 320mm

13750 Brasserie-E vitlack 26381699

13751 Brasserie-E rostfritt 26381707

13616 Fondue-E, slimline 27594183

13626 Bistro-E, inbyggningskåpa 27594175

Spiskåpa för extern montering för S3 R

Art. nr. Benämning Nobb nr.

14010 S3 REL 27669548

14011 S3 RER 27669571

Luftbehandlingsaggregat S3 R

13756 Brasserie-KL. vitlack 27326529

13754 Brasserie-KR. vitlack 27318591

13757 Brasserie-KL. rostfritt 27326537

13755 Brasserie-KR. rostfritt 27318609

Spiskåpor för aggregat S3 RK för montering i köksinnredning 

14012 S3 RKEL 27669589

14013 S3 RKER 27680917

Luftbehandlingsaggregat S3 RK för montering i köksinredning
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Flexit S3 R / S3 RK
Systemskiss 

B1 Temperaturgivare tilluft
EB1 Eftervärmebatteri
F10 Överhettningsskydd, 
 manuell reset
F20  Överhettningsskydd, 
 automatisk reset
FI1 Tilluftsfilter
FI2 Frånluftsfilter
M1 Tilluftsfläkt
M2 Frånluftsfläkt
HR-R Rotorvärmeväxlare
M4 Rotormotor
P1 Filtervakt (tillbehör)

Endast för modeller med spiskåpa:
K Spiskåpa
DA4 Spjäll - spiskåpa

Funktionsbeskrivning

S3 R / S3 RK
Fläkthastigheten för M1 och M2 injusteras via trafo i aggregatets automatik. 
För normal hastighet kan fläkten justeras induviduellt och för max hastighet är det gemensam 
justering för  fläktarna. 
På manöverpanelen SP30 väljer man önskad hastighet, min, normal eller max.
F10 och F20 är inbyggt överhettningsskydd. F20 bryter spänningsmatningen till elbatteriet då 
temperaturen överstiger 65°C och återställs automatiskt vid normal temperatur. F10 bryter 
spänningsmatningen till elbatterien vid 85°C och ger varningssignal på manöverpanelen SP30. 
F10 måste återställas manuellt. Önskad tilluftstemperatur ställs in för B1 som justerar rotor via 
motor M4 och vid behov EV1 till valt temperatur på tilluft.  
Vid öppning av spiskåpans spjäll DA4, ökar fläkthastigheten till max under vald tidsperiod. 
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Flexit S3 R / S3 RK 
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Spiskåpa

S3 R / S3 RK Högermodell 

Frånluft Tilluft Uteluft Avluft
  
Avluft Uteluft  Tilluft Frånluft

S3 R / S3 RK Vänstermodell

S3 RK montering i köksinredningS3 R

S3 R / S3 RK

Måttskiss  (Högermodell)
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Tekniska data S3 R / S3 RK
Kapacitetsdiagram

Data för tilluft är uppmätt i enlighet med 
ISO 5136 «In duct method»
Ljudspridningen är uppmätt i enlighet med
ISO 9614-2
Mätutrustning:  Bruel & Kjær 2260 
        Blå kurvor:  Kapacitetskurvor vid olika trafo
                                    spänningar i Volt.
        Gröna kurvor: Effektförbrukning på fläktmotor
                                     vid olika kapacitetsinställningar.
        Röda kurvor: Ljudeffektnivå LwA, jfr. 

korrektionstabell
        Ljusblå korrekstionslinje: Tryckökning till kanal 

vid användning av
                                                           F5 filter.
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Frånluftssida (med F7 filter)
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Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA

Tilluft 3 2 -2 -5 -5 -6 -13 -29

Frånluft 18 14 1 -12 -14 -28 -37 -43

Till omgivning -47 -42 -40 -43 -44 -45 -49 -57 -38,7

Ljuddata är angivet som ljudeffektnivå LwA i 
kapacitetsdiagrammen och korrigeras med nedanstående 
värden för de olika oktavbanden. Omgivningsljud ger Lw i de 
olika oktavbanden och LwA tot. Läses direkt av tilluftstabell.

Korrektionsfaktorer för Lw
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Tekniska data S3 RK montering i köksinredning
Kapacitetsdiagram
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Luftmängd 

Frånluftsida med 10 l/s - 36m3/h grundventilation över spiskåpa

Tilbehör
Beskrivning: Art. nr.

Filterset, komplett för S3 R / S3 RK 12328

(2 st kompaktfilter F7)  

SP405 Kopplingsur 09297

SP415 Timer, forc/förlängd drift 09299

SP420 Extern temp.inställning 09294

Flexivent AB Tel. Kungsbacka 0300-730 00                 
               
info@flexivent.se Tel. Jönköping 036-16 82 82           
www.flexivent.se Tel. Stockholm 08-798 50 00           
www.flexit.com
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