Sida 1 av 2

Systeminstallation väljer Temovex
REC’s projektledare Stefan Josefsson har träffat Bjarne Johansson som
är en av ägarna till Systeminstallation i Varberg. Bjarne har i sin egen
villa valt att installera ett Temovex RT400S-EC-RS.

- När jag renoverade mitt hus under 2014 bestämde jag mig för att slänga ut den
gamla frånluftsvärmepumpen och i stället satsa på ett FTX system, berättar Bjarne.
Även en bergvärmeanläggning installerades.
Ett av kraven var att kunna koppla upp aggregatet mot överordnat system. I sin
yrkesroll är Bjarne, via Systeminstallation, återförsäljare av Regin.
- Jag vet att de har bra styr, även om vi oftast använder deras produkter i större
system, och blev glatt överraskad att REC använder dessa i sina Temovex aggregat.
Jag fastnade även för de styrfunktioner som aggregatet har.
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- Jag har provat andra fabrikat men inte varit nöjd med bl.a. on/off-reglering och att
de ofta är energislukare.
Bjarne berättar vidare att de valt att koppla värme & kylbatteriet till bergvärme
systemet.
- Vi hade inte över 22,5 grader en enda gång i somras inomhus!
Vi har 3 driftlägen: borta, normal och forcerat kylflöde. Bortaläget styrs via larmet i
huset. Forcering av kyla via rumsgivare, då växlar även utekompenserad tilluftsreglering över till frånluftsreglering.
Ytterligare ett krav från Bjarnes sida var att hitta ett bra aggregat med en motströms
värmeväxlare. Detta pga att inte få någon lukt eller fuktöverföring. Att aggregatet
sedan skulle vara tyst och energisnålt var en självklarhet. Valet föll därför på ett
Temovex RT400S-EC-RS.
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