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SALERYD KANALFLÄKT CARL

Reservation för ändringar

ISOLERAD KANALFLÄKT MED INBYGGD STYRUTRUSTNING 

Beskrivning

Kanalfläkt CARL är en isolerad fläkt, med fullt färdigkopplad integrerad tryckreglering och en mobilanslutning 
som gör installationen enklare än aldrig förr! Installationen blir snabbare och smidig genom att du slipper in-
koppling av många externa komponenter för tryckreglering, som regulator, tempgivare med separata spän-
ningsmatningar och 24v transformatorer, med CARL är allt redan monterat och inkopplat!  Används för till-, 
eller frånluft i olika tillämpningar, så som kommersiella och bostadshus. 

Det integrerade styr och reglersystemet har flera regleralternativ, varvtalsstyrning, konstant tryckreglering, 
med eller utan temperaturkompensering, samt veckour för styrning av flödet. Tryckreglering kan appliceras på 
sugsida, alt. sugsida i kombination med trycksida.
Styrsystemet levereras med trådlös Wi-Fi anslutning till mobil, padda eller laptop. Funktionen förenklar avse-
värt inställning och injustering, och har en räckvidd upp till 500 meter från fläkten tillsammans med tillbehöret 
Radio-Link. Se närmare beskrivning styr och reglersystem. 

Funktion och egenskaper
• flödesområde upp till 1,6 m³/s, anslutningsdiameter Ø 160-500 mm

• driftsklart integrerat styrsystem med tryckreglering och mobilanslutning

• låg ljudnivå, isolerat hölje motsvarande EI30 

• kan monteras vertikalt eller horisontellt oberoende av position

• snabb att installera och enkel att ställa in

• fästöron eller väggskena för enkelt montage

• låg energiförbrukning, uppfyller ErP 2018

Med driftsklar inbyggd styr och trådlös Wi-fi anslutning

• trådlös Wi-Fi anslutning för enkel driftsättning och status via mobil

• flera olika regleralternativ, tryckstyrning, temperaturkompensering 

• förberedd med plintar för externa funktioner och larm 

• inbyggt veckour

• Wi-Fi Modbus och Wi-Fi Radio Link som tillval

• levereras förinställd, klar att ansluta och driftsätta

Hölje

Plåthölje i aluzink med mellanliggande stenullsisolering motsvarande EI30 
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FLÖDESDIAGRAM

CARL-160 CARL-200

CARL-250 CARL-315

CARL-400 CARL-500

Bara för att det är plåt behöver det inte vara fult!

Vi ser gärna att de produkter vi tillverkar är av bästa svenska kvalitet. 
Höljet är tillverkat i tålig Aluzinkplåt med mellanliggande stenullsisole-
ring, vi använder infällda handtag för att det ska vara enkelt att lyfta av 
luckan, och kompressionslås som ger en effektiv tätning och minimerar 
risken för läckage mellan lucka och aggregathölje. 
Detta är exempel på kvalitéer som man normalt inte hittar i liknande 
produkter på marknaden.
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SPECIFIKATIONER

SPECIFIKATIONER

Modell A B C D E Ø Ansl Vikt Spänning Märkeffekt Märkström

CARL-160 490 260 310 710 225 160 Muff 13 kg 1-fas 230V 96W 0,8A

CARL-200 610 360 400 940 325 200 Muff 22 kg 1-fas 230V 170W 1,4A

CARL-250 720 475 500 1170 444 250 Muff 32 kg 1-fas 230V 150W 1,2A

CARL-315 720 475 500 1170 444 315 Muff 32 kg 1-fas 230V 150W 1,2A

CARL-400 760 590 600 Lås* 485 400 Muff 48 kg 1-fas 230V 500W 2,2A

CARL-500 960 700 700 Lås* 585 500 Muff 75 kg 1-fas 230V 750W 2,2A

*CARL-315/400/500 saknar gångjärn och har en lös lucka

* Lucka med gångjärn se tillägg

A B

C

D
Ø

E

KANALFLÄKT CARL   CBAB-aaa-bb-cc

Anslutningsdiameter Ø mm

Styrsystem

Manuellt varvtal, inbyggd potentiometer

Tryckreglering, utetemperaturkompensering

med trådlös Wi-Fi anslutning

Höljesutförande

Std Aluzink C4 korrosivitetsklass 

= 160-500

= 00

= 11

= 03

Unika ventilationsprodukter med tydliga fördelar

Kanalfläkt CARL är en isolerad fläkt, med fullt färdigkopplad integrerad 
tryckreglering och en mobilanslutning som gör installationen enklare än 
aldrig förr! Installationen blir snabbare och smidig genom att du slipper 
inkoppling av många externa komponenter för tryckreglering, som 
regulator, tempgivare med separata spänningsmatningar och 24v trans-
formatorer, med CARL är allt redan monterat och inkopplat! Det enda du 
behöver är ett vanligt 230V vägguttag, sen är det bara att börja injustera 
med din mobil, padda eller laptop.
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Inbyggt styrsystem med trådlös WiFi
Saleryd fläktar kan beställas med ett unikt inbyggt styrsystem som är speciellt 
utvecklat för en optimal behovsreglerad styrning av frånluftsventilation. 
Systemet har en unik användarvänlighet genom att du kan ansluta din mobil, padda 
eller laptop trådlöst. Du kan enkelt göra alla inställningar utan att ens öppna fläkten, 
du ser också är-, och börvärden i realtid och får på så sätt en mycket god överblick av 
regleringen. WiFi funktionen behöver ingen tillgång till internet, eller nätverk. Inlogg-
ning är individmärkt och lösenords-skyddad. Den kostar inget att använda. 
Du kan också bygga ut funktionaliteten med GENII Network, trådlös Modbus och 
Radio-repeater för övervakning.

ADMINISTRATION
Ändra ID och lösenord på enheten, inställningar för 
veckour.

START/STOPP
Startar och stoppar fläkten 

FLÄKTHASTIGHET I PROCENT
Inställning av fläktens hastighet, i undermenyn görs 
även inställning av varvtal i reducerad och forcerat flöde. 

TRYCKREGLERING Pa
Grafisk inställning av tryckbörvärde i Pa, undermenyn 
visar aktuellt börvärde, och ärvärdet visas i realtid.

TEMPERATURRELATERAT TRYCK
Grafisk inställning av tryckbörvärde i Pa i relation till 
temperatur, menyn visar aktuellt börvärde och ärvärde 
för tryck och temperatur i realtid.

REDUCERAD VENTILATION
Aktiverar inställd fläkthastighet för reducerad 
ventilation. Lågfartsforcering kan även aktiveras 
med trådbunden timer eller brytare.  

FORCERAD VENTILATION
Aktiverar inställd fläkthastighet för forcerad ventila-
tion. Högfartsforcering kan även aktiveras med tråd-
bunden timer eller brytare.  

LARM
Visas då larm föreligger, felorsak anges i klartext. 
Summalarm kan även avges trådbundet

LÅST SYSTEM
Visas då systemet är låst, exempelvis då systemet är 
manuellt stoppad för exempelvis service.

STYR OCH ÖVERVAKNING

STYR OCH ÖVERVAKNING
Modbus-WiFi Link, trådlös uppkoppling
Med Modbus Wifi Link, kan du enkelt ansluta din fläkt mot DUC via Modbus protokoll. Fördelen med
Modbus Wifi Link är att du kan placera Modbus inkopplingen trådlöst inomhus och i närheten av det
trådbundna Modbus nätverket. Räckvidd upp till 500 meter i kombination med PKP-403-01 nedan.

STYR & ÖVERVAKNING

Artikelnummer Benämning/info

PKP-396-01 Trådlös Modbus RS485 för styrsystem Saleryd

WiFi Link - Radio, trådlös radio repeater
WiFi Link Radio är ett injusteringsverktyg som används tillfälligt för att förlänga räckvidden på Wifi 
kommunikationen och underlätta vid injustering i t.ex. flerfamiljshus. Består av sändare/mottagare 
komplett med nätadapter. Förlänger räckvidden upp till 500 meter. Kan kombineras med PKP-396-01

STYR & ÖVERVAKNING

Artikelnummer Benämning/info

PKP-403-01 Wifi link Radio SET för styrsystem Saleryd

SOMMARNATTKYLA (TILLVAL TBF0050)
Fläkten ökar ventilationen kväll eller nattetid då uteluf-
ten är svalare än inomhus.
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TILLBEHÖR

INSTALLATION

Artikelnummer Benämning/info

CBTB-0010 Väggfäste litet, paket 4 fästen m. gummigenomf./plåtskruv.

CBTB-0015 Väggfäste stort, paket 4 fästen m. plåtskruv

CBTB-0020-300 Väggfäste, skena i två delar L300

CBTB-0020-600 Väggfäste, skena i två delar L600

Montagefästen kanalfläktar
Till kanalfläktar finns olika modeller av montagefästen att välja mellan. Fästöron och 
väggskenor finns för enkel installation. CBTB-0010 passar storlek 160 till 250, medan 
väggskenorna väljs beroende på om fläkten ska installeras horisontellt eller vertikalt.

INSTALLATION

ELINSTALLATION

ELINSTALLATION

Artikelnummer Benämning/info

TBF-010
Extern potentiometer för infällt eller utanpåliggande montage.
Passar fläktar med inbyggd potentiometer.

Extern potentiometer
Extern potentiometer för infällt eller utanpåliggande montage. För fläktar med inbyggd 
potentiometer. Notera att den inbyggda potentiometern först måste kopplas ur, den externa poten-
tiometern ansluts sedan till samma plintar.

ELINSTALLATION

Artikelnummer Benämning/info

3155221 Säkerhetsbrytare IP65 3-polig 400V

3155203 Säkerhetsbrytare IP65 4-polig 400V

Säkerhetsbrytare
Säkerhetsbrytarna 16A har ett låsbart sidohandtag medan brytarna 25 till 125A är frontmanövrerade
med låsmöjligheter. Samtliga brytare har utbrytbara hål för ledningsinföring uppåt och nedåt
och levereras med tätnippel för IP65.
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TILLBEHÖR

BEHOVSREGLERING

Artikelnummer Benämning/info

TBF-0020 Fuktregulator 0-100% RH propotionell 0...10V

Fuktregulator 0-100% rum
Kombinerad givare och regulator i ett. TBF-0020 är en fristående enhet som passar för montering
på en vanlig apparatdosa. Innehåller både fuktgivare och regulator, och har 230V matning för
okomplicerad installation. IP30

LOKAL 
BEHOVSREGLERING

BEHOVSREGLERING

Artikelnummer Benämning/info

TBF-0021 Temperaturregulator 

Temperaturregulator reversibel värme/kyla rum
Kombinerad givare och regulator i ett. TBF-0021 är en fristående enhet som passar för montering
på en vanlig apparatdosa. Innehåller tempgivare och regulator, och har 230V matning för okomplice-
rad installation. Börvärdet är lättillgängligt och ställs in via ratten på sidan av regulatorn.

BEHOVSREGLERING

Artikelnummer Benämning/info

TBF-0022 Temperatur/CO2 regulator 

Temperatur/CO2 rumsregulator
Kombinerad givare och regulator i ett. TBF-0022 är en fristående enhet som passar för montering
på en vanlig apparatdosa. Innehåller temp/CO2givare och regulator, och har 230V matning för
okomplicerad installation. Börvärdet för temperatur är lättillgängligt och ställs in via ratten på sidan
av regulatorn, och för CO2 under kåpan.

BEHOVSREGLERING

Artikelnummer Benämning/info

TBF-0030 Signalväljare 2-6 ingångar 0...10V

Signalväljare 2-6 ingångar
TBF-0030 är en signalväljare som jämför anslutna insignaler och överför den lägsta och den
högsta till minimum respektive maximum-utgång. Signalväljaren jämför de anslutna insignalerna
och den signal som är lägst överförs till utgången för minimisignal medan den signal som är högst
överförs till utgången för maximisignal. Används för att kombinera flera rumsregulatorer för att 
styra en fläkt.


