
Få ett bättre inomhusklimat med våra ventilationsaggregat.
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Sveriges bredaste sortiment av
ventilationsaggregat

Vill du spara energi och samtidigt få ett bättre inomhusklimat? Då är FTX-
aggregat/ventilationsaggregat från oss på Acetec den bästa lösningen. Våra
FTX-aggregat har konstruerats med senaste tekniken för att ge hög
luftkomfort med låg driftskostnad.

Hos oss kan du köpa ventilationsaggregat i alla storlekar. Våra FTX-aggregat
är lämpliga för allt från bostadsventilation, kontor och andra mindre lokaler,
till större, offentliga miljöer som skolor, verkstäder och andra industrier. Vi
har aggregat mellan 10 - 2600 liter per sekund. Detta gör att vi har Sveriges



bredaste sortiment av ventilationsaggregat.

Effektiv värmeåtervinning och låga driftkostnader
Fördelarna med våra ventilationsaggregat med FTX-system är många. Räkna
med:

• Effektiv värmeåtervinning med roterande värmeväxlare, utan
avfrostningsbehov eller kondensavlopp.

• Låga driftskostnader med effektiva EC-fläktar och lågt internt
tryckfall.

Acetec har som utgångspunkt att tillverka kompakta och lätta
värmeåtervinningsaggregat som ger en ergonomisk och effektiv installation.
Värmeåtervinningsaggregaten är utvecklade och tillverkade i Sverige och tål
de hårdaste klimaten.

Aggregaten levereras komplett med

• Manöverpanel
• Eftervärme och givare för enkel och snabb installation.
• Sladdställ med stickpropp för enkel elinstallation.
• 5 års garanti.

Aggregaten levereras som standard med egenutvecklad styrutrustning
komplett med stickpropp för enkel och snabb installation.

Läs mer om våra ventilationsaggregat här.

Filterbyte Acetec ventilationsaggregat
Vi rekommenderar att du byter filter på ditt Acetec ventilationsaggregat
minst en gång per år. Hur ofta du bör byta filter beror på hur smutsig luften i
din omgivning är. Regelbundet filterbyte och underhåll säkerställer att din
produkt presterar som det är tänkt år efter år. Smutsiga filter gör att tilltänkt
luftomsättning inte uppnås samtidigt som mer smuts tillförs via tilluften.
Genom att använda våra original-filter säkerställer du att aggregatet alltid
fungerar som det är konstruerat att göra. Köp dina filter här.

Vår verksamhet består av utveckling och tillverkning av produkter inom luft,
klimat och energiteknik såsom avfuktare, luftrenare, ozongeneratorer och

https://www.acetec.se/ventilationsaggregat/
https://www.acetec.se/filter-vent/


ventilationsaggregat väl anpassade till marknadens krav av högsta kvalitet
och miljötänkande som ledord, detta med branscherfarenhet sedan 1988.

Acetec - Improving Indoor Comfort

Företaget är privatägt med kontor och fabrik i Älvsbyn. Vår verksamhet består
av utveckling och tillverkning av produkter inom luft, klimat och energiteknik
väl anpassade till marknadens krav av högsta kvalitet och miljötänkande som
ledord, detta med branscherfarenhet sedan 1988.

Välkommen att läsa mer på Acetec´s hemsida
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