
Ljudisolerad takfläkt med EC-motor.
MXRC II.
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Komplett.
Det är enkelt att installera våra kompakta EC-lågenergifläktar, välj om 
du vill få den färdigprogramerad, inget strul. Plug and play helt enkelt!
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Skintebodalens bostadsrättsförening ligger ca 1,5 mil söder om 

centrala Göteborg på gränsen till Hallands län. Föreningens fast-

ighetsbestånd består av 47 fastigheter och Skintebodalen är med 

sina 320 lägenheter en av de största bostadsrättsföreningarna i 

Sverige. 

Under 2009 beslutade föreningen att byta ut närmare femtio origi-

nalmonterade takfläktar från mitten av 70-talet. En viktig anledning 

var en störande ljudnivå från de äldre fläktarna men önskemål fanns 

också om att få minskade drifts- och energikostnader. För att få 

ned ljudnivån gjordes först ett försök att köra de gamla fläktarna 

på halvfart. Det störande ljudet sjönk marginellt men samtidigt kom 

klagomål från de boende på dålig ventilation. Beslut togs då om att 

totalrenovera ventilationssystemet. Föreningens målsättning var 

att flytta ner fläktsystemet och installera nya fläktar på fastigheter-

nas vindar. Föreningen var övertygad om att det krävdes en sådan 

omfattande ombyggnation, men företaget ISAB Ventilation i Göteborg 

visade på en helt annan lösning. Genom att välja EC-lågenergifläktar 

från ebm-papst skulle det vara möjligt att montera tysta takfläktar, 

och för föreningen skulle denna lösning innebära kraftigt reducerade 

renoveringskostnader. 

Tänker utanför den traditionella boxen

VD på ISAB Ventilation berättar att ett av företagets kompetensområ-

den är fläktbyten:

-  Behovet att byta ut gamla fläktar mot nya och mer energisnåla fläk-

tar är stort idag och det finns många möjligheter att med en moder-

nisering både sänka driftskostnaderna och förbättra inomhusklimatet. 

Samtidigt är det viktigt att inför ett beslut om en renovering verkligen 

se över olika alternativ. Vi på ISAB ventilation brukar säga att det 

gäller att ”tänka utanför den traditionella boxen”, att se möjligheterna 

i lite annorlunda lösningar. Precis så gjorde vi i Skintebodalen och för 

föreningen har det inneburit stora besparingar.

Han menar också att de boendes behov alltid ingår i totalbilden när 

ISAB Ventilation skissar på förslag till moderniseringar av ventilations-

system:

-  Vi har som ambition att även omfattande moderniseringar ska kunna 

ske under drift när de boende bor kvar i sina lägenheter utan att 

utsättas för onödiga störningar. Så resonerade vi även i projektet hos 

Skintebodalen och givetvis är det då också viktigt att vi väljer fläktar 

som gör att vårt renoveringsarbete förenklas. Vi har valt ebm-papsts 

fläktar i många projekt de senaste åren och en anledning är att vi 

söker vad som närmast kan liknas vid ett partnerskap med både 

våra leverantörer och slutkunder. Vi får ett bra stöd från ebm-papsts 

försäljningsingenjörer inom området Ventilation Retrofit som kan ge 

oss bra råd vid besök ute på projektplatserna. När det gäller moder-

nisering av fläktar är det också betydelsefullt att ebm-papst fläktar 

håller hög kvalitet och är enkla att installera.

Med EC-lågenergifläktar slapp stor bostadsrättsförening både störande ljud och onödiga 
renoveringskostnader

   Brf Skintebodalen - Göteborg      Brf Farmen - Täby   

BRF Farmen i Täby är med sina 866 lägenheter en av Sveriges 

största privata bostadsrättsförening. I trevåningshusen som 

är byggda i mitten på 60-talet finns lägenheter i många olika 

storlekar. När ventilationen förbättrades i husen under 2004 och 

2005 levererade ebm-papst 145 stycken takfläktar försedda med 

energibesparande EC-motorer.

PEAB fick generalentreprenaden som förutom fläktbytet bland annat 

innebar att alla frånluftsdon i lägenheterna byttes, spiskåpor byttes 

ut och att alla kanaler rensades. I uppdraget ingick även att till-

läggsisolera vindarna samt renovera husens yttertak. I varje huslänga 

har man också tagit upp ett trapphus till yttertak för att underlätta 

åtkomsten till taket.

Remdrivna F-hjulsfläktar innan bytet

De gamla fläktarna som skötte ventilationen i BRF Farmens hus var 

remdrivna med F-hjul. De reglerades inte utan varvtalet var konstant. 

De nya fläktarna varvtalsregleras med utetemp-eraturkompenserad 

tryckreglering vilket ger en behovsanpassad ventilation.

Nästan halva energiförbrukning

Innan man valde fläkt gjordes en provinstallation av ett par olika 

fläktfabrikat i ett och samma trapphus. Testet gjordes mars 2004. 

Energiförbrukningen mättes under denna period och resultatet visade 

att takfläkten försedd med ebm-papst EC-motor förbrukade ca 40% 

mindre energi i arbetspunkten än konkurrerande fläkt. Provinstallatio-

nen ledde till upphandling. Bravida Luftkonditionering fick uppdraget 

att byta ut fläktarna.

Takfläktar med energibesparande EC-motorer från ebm-papst

Totalt installerade Bravida Luftkonditionering 145 stycken takfläktar, 

typ MXRC40M, försedda med EC-motorer med integrerad driv- och 

styrelektronik hos BRF Farmen. I och med renoveringen av ventila-

tionssystemet har BRF Farmens boende både fått en bättre komfort 

samtidigt som föreningen har minskat fläktarnas energiförbrukning 

jämfört med tidigare.

Takfläktar med ebm-papst EC-motorer spar energi åt BRF Farmen
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Reglercentralen RC styr fläktvarvtalet via EC-motorns styringång så 

att trycket i systemet konstanthålls. Det inställda börvärdet justeras 

med utetemperaturen så att ett lägre tryck erhålls vid sjunkande 

temperatur. Trycket mäts med tryckgivaren (GP) och utetemperaturen 

med temperatursensorn (GT). Om man önskar konstanttrycksreglering 

utan kompensering utgår temperatursensorn. Om man endast önskar 

utetemperaturstyrning utgår tryckgivaren. De utdragna tryckuttagen 

gör injustering enkel. Kan levereras med reglering för MODBUS-kom-

munikation. Går även att få färdigprogrammerad. Kontakta en av våra 

försäljningsingenjörer, se kontaktuppgifter på sida 10-11.

FF/TF

GP
GTU

RC

CCC000AD0602

Digital universalregulator (RC) avsedd för varvtalsstyrning av ebm-papst fläktar försedda 

med EC-integral motorer eller annan extern motorstyrning med 0-10 V ingång. Applika-

tionsområden: Temperaturreglering, tryckreglering, utetemperaturkompenserad tryckregle-

ring i system med möjlighet till forcering, tryckreglering för kondensorer, tryckreglering för 

2-kretskondensorer och tvåhastighetsstyrning. Dessa applikationer är förinställda.  

In- och utgångar: Analoga ingångar för 2 st givare, spänningsförsörjning 24 VDC för givare, 

digitala ingångar 4 st, programmerbara reläutgångar 2 st. LCD display. Menyspråk på 

svenska, engelska eller tyska.

DPT1000-R4

Tryckgivare för mätning av differenstryck.
AGS43

Temperatursensor för utomhusbruk.

CALAIR-PR-230V

Digital universalregulator (RC) med MODBUS-RTU för varvtalsreglering av fläktar med EC-

integralmotorer eller annan extern motorstyrning med 0-10V ingång. Tillgänglig både för 

enfas och trefas.

   Utetemperaturstyrd tryckreglering   

På vår hemsida har vi ett mycket lättanvänt program för fläktval och 

fläktberäkning. Programmet är helt integrerat på vår webbplats och 

beräknar effekt, SFP och varvtal för önskad driftpunkt. I resultatbilden 

visas också driftpunkten i procent av fläktens maxkapacitet (regler-

reserv) samt ljuddata. Programmet har även en mycket smidig beräk-

ning av LCC (Life Cycle Cost).

 

Du kan ange namn på objekt / projekt samt fläktposition. När du valt 

fläkt skapar du med en knapptryckning ett prydligt pdf-dokument 

med indata och utdata.

 

Funktionen finns tillgänglig för hela vårt MX-sortiment (vårt breda 

och flexibla utbud av fläktar för fastighetsventilation). MX-fläktarna 

är avsedda både för nybyggnation och för renovering av ventilations-

system.

 

Kontakta våra försäljningsingenjörer för en presentation av beräk-

ningsprogrammet.

Det kan inte bli enklare att välja optimal fläkt för ditt projekt!

   Fläktberäkningsprogram   



8 9

MXRC II är en ljudisolerad, direktdriven fläkt med bakåtböjda skovlar, 

lämplig för installation på tak. Fläktarna levereras kompletta med utetem-

peraturkompenserad tryckreglering, MODBUS och utdraget mätuttag för 

enkel installation och driftsättning. Rengöring och service underlättas tack 

vare att fläkten enkelt öppnas genom demontering av sidopanelerna. Plan 

montageplatta gör att övergång mellan fläkt och befintlig takstos / takge-

nomföring normalt inte behöver tillverkas. Fläkten är enkel att demontera 

för transport genom taklucka.Svarta sidopaneler ingår som standard men 

kan även levereras i andra färger för att passa takmiljön. 

• Direktdriven GreenTech EC-integralmotor för installation på tak

• Högeffektivt, tystgående fläkthjul med bakåtböjda skovlar

• Demonterbara sidopaneler samt fällbar bottenram med slät undersida

• Anslutningsmått anpassade till standardtakgenomföringar

• Komplett med integrerad driv- och styrelektronik

• Styrsignal 0-10 VDC / PWM och MODBUS 

• Utdragna tryckuttag för enkel injustering

• Reglering för tryck och temperatur säljs separat som tillbehör 

• Kan beställas förprogrammerad och uppmärkt för er installation 

• Svarta sidopaneler, kan som tillval levereras i andra färger

• Kan levereras med spänningsreglerbar AC-motor (för 200°C i en timme)

• Inloppskona försedd med uttag för flödesmätning

• Uppfyller ErP 2015

Sidopanelema finns i följande färger:

  Svart (standard)

 Aluzink

 Tegelröd

 Valfri kulör enligt NCS

   MXRC II - takfläktar   

Ø 130 - 630 mm

Typbeteckning
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VAC kW A Kurva l/s A B C

MXRC13R-3770 Radical 1~230 0,027 0,27 1 - 310 432 424

MXRC22R-2580 Radical 1~230 0,085 0,7 2 15,0 310 432 424

MXRC25R-2510 RadiCal 1~230 0,17 1,4 3 16,7 310 432 424

MXRC28R-1910 Radical 1~230 0,17 1,4 4 21,4 310 432 424

MXRC31R-1525 Radical 1~230 0,15 1,2 5 25,8 423 600 632

MXRC35R-1635 Radical 1~230 0,37 1,65 6 35,6 423 600 632

MXRC40R-1270 Radical 1~230 0,33 1,46 7 47,8 455 700 732

MXRC45R-1440 Radical 1~230 0,75 3,3 8 59,4 560 792 832

MXRC45R-1550 Radical 3~400 0,97 1,7 9 59,4 560 800 832

MXRC50R-1100 Radical 1~230 0,75 3,3 10 72,0 593 992 1052

MXRC50R-1350 Radical 3~400 1,32 2,1 11 72,0 593 992 1052

MXRC56R-1540 RadiCal 3~400 2,36 3,65 12 112,5 638 1000 1052

MXRC63R-1300 Radical 3~400 2,75 4,3 13 143,0 638 1000 1052
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B
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  MXRC II

Flödesberäkning 

q = flöde (l/s)
k = k-faktor (se tabell)
∆p = statisk tryckskillnad (Pa)

q = k · √∆p

   MXRC II - takfläktar   

Ø 130 - 630 mm
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Innesäljare, Stockholm

Jonas Hansson

Tel 010-454 44 27

jonas.hansson@ebmpapst.se

Försäljningsingenjör, Stockholm

Stefan Lennström

Tel 010-454 44 24

stefan.lennstrom@ebmpapst.se

Försäljningsingenjör, Växjö

Nicklas Sjögren

Tel 010-454 44 66

nicklas.sjogren@ebmpapst.se 

Försäljningsingenjör, Örebro

Fredrik Köhler

Tel 010-454 44 65

fredrik.kohler@ebmpapst.se 

Försäljningschef, Stockholm

Göran Andersson

Tel 010-454 44 52

goran.andersson@ebmpapst.se 

Försäljningsingenjör, Älvsbyn

Per Renlund

Tel 010-454 44 69

per.renlund@ebmpapst.se 

Försäljningsingenjör, Hässleholm

Jan Sörensen

Tel 010-454 44 60

jan.sorensen@ebmpapst.se

Försäljningsingenjör, Stockholm

Rasmus Carlsson

Tel 010-454 44 23

rasmus.carlsson@ebmpapst.se 

Försäljningsingenjör, Stockholm

Thomas Köhlmark

Tel 010-454 44 18

thomas.kohlmark@ebmpapst.se 

   Vi hjälper dig till rätt fläktval      Vi hjälper dig till rätt fläktval   

Försäljningsingenjör, Göteborg

Johan Nyhlén

Tel 010-454 44 68

johan.nyhlen@ebmpapst.se 

Försäljningsingenjör, Stockholm

Mats Bergsmo

Tel 010-454 44 51

mats.bergsmo@ebmpapst.se 

Försäljningsingenjör, Göteborg 

Henrik Fahlström

Tel 010-454 44 63

henrik.fahlstrom@ebmpapst.se 

Innesäljare, Stockholm

Freddie Ahlström

Tel 010-454 44 26

freddie.ahlstrom@ebmpapst.se

Din lokala säljrepresentant inom Ventilation Retrofit 

Utöver huvudkontoret i Järfälla har vi försäljningskontor utspritt över hela landet. Du finner din lokala säljrepresentant i Älvsbyn, Örebro, Göteborg, Växjö 

och Hässleholm. När din lokala säljrepresentant inte finns tillgänglig, vänligen kontakta våra innesäljare i första hand.
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www.ebmpapst.se

ebm-papst AB

Ventilation Retrofit

Stockholm, Järfälla

Äggelundavägen 2

175 62 Järfälla

Tel 010-454 44 00

info@ebmpapst.se

Göteborg

August Barks gata 6B

421 32 Västra Frölunda

Tel 010-454 44 63

Tel 010-454 44 68

Hässleholm

Väpnaregatan 6

281 50 Hässleholm

Tel 010-454 44 60

Älvsbyn

Kyrkostigen 2

942 33 Älvsbyn

Tel 010-454 44 69

Växjö

Västra Esplanaden 9 A-B

352 31 Växjö

Tel 010-454 44 66

Örebro

Gamla Vägen 12A

702 27 Örebro

Tel 010-454 44 65


