
Luftbehandlingsaggregat
– ett klimatsmart val med minst halva driftkostnaden

temperaturverkningsgrad
Bäst i klassen med 90 % 

temperaturverkningsgrad på  

årsbas, även vid −20 °C. 

kylsystem
Evaporativ kylning av frånluften 

ger kyla till ett pris av 4 öre/kWh 

Stor
kapacitet

på liten yta!

Lätt att installera även

i trånga utrymmen 

genom platsbyggd 

konstruktion.



Climate Machines™ är ett luftbehandlingsaggregat 
som ger ett pålitligt inomhusklimat för kostnads-
medvetna. Designen ger mycket hög temperatur-
verkningsgrad, även vid utomhustemperaturer un-
der –20 °C. Hjärtat är en korsströms värmeväxlare 
av polykarbonat som verkar i ett eller flera steg utan 

läckage mellan frånluft och tilluft. Aggregatet drivs 
av kammarfläktar med EC-motorer. Värmeväxlarens 
stora ytor samt låga lufthastigheter ger ett lågt SFP-
tal — det lägsta på marknaden.

Den platsbyggda konstruktionen, med luftförande 
kamrar av förtillverkade väggelement, ger fullständig 

Väggmaterial
Väggelementen är en sandwich-
konstruktion av hög kvalitet, 
med tunnplåt som limmas på 
båda sidor om ett isolerande 
kärnmaterial. Produkterna 
består av vägg-, tak- och golv-
element, inklusive profiler i ett 
system. Elementen monteras 
ihop med en unik C-skarv som 
ger en mängd fördelar, bl.a. slät 
väggyta, stabilitet, flexibilitet 
och utbytbarhet. Väggar kan 
kompletteras med ljuddämp-
ning vid behov.

Fläktar
Direktdrivna kammarfläktar med 
EC-motorer för minsta möjliga 
elförbrukning. Fläkthjul med hög 
verkningsgrad och låg ljud-
alstring. Fläktsystemet är utrustat 
med mätuttag på inloppskonan, 
inloppspackning och vibrations-
dämpare. EC-motorerna kan 
varvtalsstyras med 0–10 V signal. 
Fläktens integrering i aggregatet 
ger extremt låga ljudnivåer.

Värmeväxlare
Kanalplast av återvunnen polykarbonat 
med distanser av polyeten dimensioneras 
för en TL-temperatur verk nings grad som 
vid 1:1 flöde är 90 % som standard. Under 
värmeväxlaren placeras ett avlopp som 
samlar upp kondens och överskottsvatten 
från den evaporativa kylan. 

Filter
Camfil Opakfil Energy är ett 
kompaktfilter med veckade 
paneler i V-form och med hög 
avskiljningsgrad. Dimensionerat 
flöde är 300 l/s/filter men filtren 

Detta ger lång livslängd och 
bästa ekonomi. Filtrens stora 
ytor ger dessutom lågt tryckfall.

flexibilitet. Aggregaten är objektanpassade för att ge 
högsta möjliga täthetsklass. De kan efter behov  
dimensioneras från 2 m3/s till 100 m3/s. Till exempel 
tar ett aggregat dimensionerat för 10 m3/s upp en yta 
av 10x10 m vid låg takhöjd (under 3,8 m) respektive 
6x10 m vid hög takhöjd.

Aggregatet är testat av Statens Provningsanstalt 
SP som testat tätheten i konstruktionen samt risken 
för inblandning av FL till TL. Inte vid något av de 15 
mättillfällena spårades någon kontamination mellan 
luftflödena eller i angränsande utrymmen till aggre-
gatet.

Bypass-spjäll
Steglös reglering av tilluft och 
frånluft upp till 100 % ger ännu 
lägre driftkostnader.

Efterbehandlings-
batterier
För efterbehandling används 
vätske kopplade kombibatterier 
med låga tryckfall. Dessa är  
optimerade för anslutning till 
geoenergi-system av typen  
EnergyMachines.

Styrning och reglering
Vi levererar och monterar styr-
utrustning till aggregaten enligt 
önskemål.

Golvmaterial
I installationsutrymmen beläggs 
golven med polyuretan.

Evaporativ kylning
Dysor med 70 ųm droppstorlekar och ett flöde på 4 l/dysa/timme 
samt fuktstyrning med magnet ventiler i tre steg ger minimal vatten-
förbrukning (motsvarar cirka 4 öre per kWh kyla!). Med den evapo-

växlaren (vid utelufttemperaturer mellan +20 och +33 °C).
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Vinterfall Sommarfall
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Climate Machines Roterande Batteri

 kr

Driftkostnad elenergi fläktar

Kylkostnad

Driftkostnad tillskott värme

Filterkostnad

Driftkostnad 20 år

Följande data har använts för de tre olika typerna  
av återvinning:
Årsmedel 6,5 grader, Dut –18 grader, normalår-
summa 3620 (SMHI), flöde 10 m3, drifttider 8760 

0,7kr/kWh, kalkylränta 4 %, brukstid 20 år, energipris-
onstant 

Rot=110 kW, Batt.=200 kW.

I beräkningarna ingår även den evaporativa kylan i 
CM. Kostnaden för den producerade kylan är endast

3), att jäm föra
6 kr/kWh.

Behovet av komfortkyla är ansatt till 1 000 h/år. En
CM på 10 m3

I detta fall innebär det en sänkning av den fasta

Vad är driftkostnaderna för ClimateMachines jämfört med 
batteri- och roterande värmeväxlare?

CM Roterande Batteri

Temperaturverkningsgrad, tilluft 90 % 75 % 55 %

Sfp, kW/m3/s 1,5 1,7 2,0

Gradtimmar korr. 0Ch 6 700 14 000 37 000

Driftkostnad tillskott värme, kr 780 000 1 700 000 4 400 000

Driftkostnad elenergi fläktar 2 100 000 2 400 000 2 800 000

120 000 1 800 000 1 800 000

Filterbyte 280 000 400 000 400 000

Driftkostnad 20 år 3 280 000 6 300 000 9 400 000

Ägarkostnad 20 år (driftkostnad + investering) 5 180 000 7 700 000 10 800 000
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