
FCC KLIMATOR
Omvandlar rum till perfekta jäsutrymmen 



FCC KLIMATOR

FAKTA

Med FCC kan såväl temperatur som fukt kopplas till och från efter behov. 

FCC är tillverkad av rostfritt stål och klimatorn är utrustad med ett speciellt 

elektroniskt ångsystem för hållbar och pålitlig drift. Detta resulterar i ett 

optimalt och jämnt jäsresultat. 

Sveba-Dahlens jäsrumsklimator FCC ger en optimal  

kontroll av luftfuktighet och temperatur i både befintliga 

jäsrum och utrymmen som görs om till jäsrum.  

TEKNISK DATA

FCC 1 FCC 2 FCC 3 FCC 4

Ångkapacitet för rum upp till 10 m³ 20 m³ 30 m³ 40 m³

Effekt 6 kW 12 kW 18 kW 24 kW

Luftfuktighetsområde: Från omgivningens luftfuktighet till 95%.

Temperaturområde: Från omgivningstemperatur till 50 °C.

FCC-modellerna 2-4 består av en huvudenhet med kontrollpanel och 1-3 slavenheter. 

FCC 2-4 i jäsrum. 

FCC 1 i jässkåp. 

Master-enhet

Slav-enhet



SKISSER OCH MÅTT

INFORMATION

FCC är ett mycket smidigt klimataggregat med en fläkt i luftkanalens topp som suger in luften och 

pressar den ner genom kanalen. På väg ner tillförs luften värme från värmeelementen och fukt från 

ångalstraren. Den varma och fuktiga luften blåses ut genom kanalens nedersta del och leds via en 

styrplåt ut i jäsrummet. Denna konstruktion ger en optimal och jämn jäsning i hela jäsrummet.

 

Vi arbetar med certifiering av våra produkter och FCC Klimator är CE-märkt.
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Den varma och fuktiga luften blåses ut genom kanalens nedersta del och leds via en styrplåt ut i jäsrummet.  

Ger en god luftcirkulation i rummet, för optimal och jämn jäsning.

Såväl temperatur som luftfuktighet kan slås på och av efter behov.

Försäkrar optimal kontroll över luftfuktighet och temperatur.

FCC är utrustad med ett speciellt elektroniskt ångsystem.

Försäkrar en lång och pålitlig drift.

Två eller fler FCC kan parallellkopplas med gemensam styrning (master-slav). 

Hög kapacitet – upp till 40 m³ jäsrum. 

Flyttbar styrpanel, vilken kan monteras upp till 10 meter från FCC-enheten.

Enkel att hantera för kontroll av temperatur och luftfuktighet.

505 240

1590

FCC KLIMATOR

B x H: 505 x 1 590 mm
Djup: 240 mm
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Vi har inte blivit den ledande aktören i Norden genom att enbart leverera högkvalitativa 

produkter. Vi har blivit det för att vi har ett unikt helhetskoncept och för att vi har effektiva 

och innovativa lösningar för allt från mindre bagerier till stora industribagerier. Lösningar 

som gör att bakningen resulterar i affärer. Better baking business. 

Sveba Dahlen AB
Industrivägen 8
513 82 Fristad
www.sveba-dahlen.com
info@sveba-dahlen.se


