
LÅG LJUDNIVÅ OCH  
HÖG RUMSKOMFORT
I EN DISKRET 
FÖRPACKNING

eCO TOP

BEHÖVS ALLTID 
ETT FLÄKTRUM?
NÅGRA TANKAR 
PÅ ÄMNET FRÅN 
FLÄKTGROUP...

< 35 dB(A) 
3 m från aggregatet



En typisk  
80-talsmodell...

Den gamla typen av rumsaggregat 
leder ofta till en dragig miljö i vistelse-
zonen. Med eCO Top och Activent eller 
dysdon förbättras både rumsmiljö och 
energieffektivitet avsevärt.

På 80- och 90-talet installerades många  
så kallade rumsaggregat. Lösningen var mycket  
populär i till exempel skolmiljöer då det innebar en relativt  
enkel installation till rimlig kostnad. Aggregattypen har dock även vissa negativa 
sidor – den kalla tilluften flödar ut lågt i rummet och kan ge en dragig miljö.  

Mycket har dock hänt sedan 80-talet och nu behöver många av dessa aggregat 
bytas ut. FläktGroups eCO Top är en lösning som är optimalt anpassad för rums-
aggregatens unika förutsättningar - och enkelt lever upp till dagens höga krav  
på energieffektivitet, rumskomfort och luftkvalitet.

DAGS FÖR UTBYTE 
AV DE GAMLA 
RUMSAGGREGATEN? 
FLÄKTGROUP HAR 
LÖSNINGEN!



eCO Top är vårt effektiva kompaktaggregat som är 
anpassat för rumsplacering. Gör en ljudberäkning och du 
kommer finna att det i de flesta fall kan placeras i rummet 
med full flexibilitet och utan utrymmeskrävande och dyra 
fläktrum – det gör eCO Top till en perfekt uppgradering för de 
gamla rumsaggregaten. Vid utvecklingen har vi fokuserat på 
enkelhet i alla moment, från produktval till driftsättning och 
fördelarna är många...

eCO TOP – den  
moderna lösningen  
för rumsplacerade  

luftbehandlingsaggregat

Tilluften tillförs med Activent 
tilluftskanaler. Systemet ger stor 
kyleffekt med små luftflöden 
och har stor reglerbarhet 
– flöde och temperatur 
kan varieras inom vida 
gränser utan besvä-
rande drag.

Om så önskas kan även inner-
taksmonterade dysdon användas 
för tilluften. eCO Top kan levereras 
med en elegant täckplåt som 
döljer all kanaldragning i rummet. 
Frånluften monteras ihop med 
ljuddämpare bakom täckplåten.

Med eCO Top går det 
även att ansluta tilluft 
till angränsande rum 
för en ännu flexiblare 
lösning.



FläktGroup är europeisk marknadsledare inom smarta och energieffektiva ventilationslösningar för 
perfekt inomhuskomfort, kritiska applikationer och brandsäkring. Våra produkter och lösningar bygger 
på innovativ teknik, hög kvalitet och överlägsen prestanda baserat på vår erfarenhet från mer än hundra 
år i branschen. Med marknadens bredaste produktutbud och en stark marknadsnärvaro i 65 länder över 
hela världen finns vi alltid nära dig – med tydligt fokus på att leverera ”Excellence in Solutions”.

» Läs mer på www.flaktgroup.se eller kontakta ditt närmaste säljkontor på telefon: 0771-26 26 26. 
Luleå | Skellefteå | Umeå | Sundsvall | Falun | Uppsala | Västerås | Stockholm | Örebro/Karlstad | Norrköping | Jönköping | Kalmar | Göteborg | Halmstad | Malmö

ENKEL TRANSPORT
• Passerar en öppning på 900 mm
• Passar för hantering med truck

ENKEL INSTALLATION
• Färdigkonfigurerade reglage
• Inbyggda ljuddämpare  
och batterier

• Färdigmonterade givare

ENKEL KONFIGURERING
• Displayenhet med pekskärm 
– ISYteq Touch 7.1

• Driftsättningsguide

ENKEL ATT PLACERA
• Kompakt
• Låg ljudnivå
• Snygg design
• Hygienstandard VDI 6022

eCO Top och eCO Side – de flexibla kompakt- 
aggregaten för effektiva och lönsamma byggnader

FG
_D

C_
10

45
SE

_e
CO

_T
op

_u
tb

yt
e_

BR
_2

02
01

01
2_

R2
   

©
 C

op
yr

ig
ht

 2
02

0 
Fl

äk
tG

ro
up

eCO Top och eCO Side levereras med  
antingen motströms plattvärmeväxlare  
eller roterande värmeväxlare med energi- 
återvinning upp till 85%


