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Marknadens mest
energieffektiva
luftbehandlingssystem

Luftbehandling i världsklass
VoltAir System luftbehandlingsaggregat levererar marknadens bästa återvinning av tempererad
luft i fastigheter (FTX).
Hemligheten bakom den högeffektiva återvinningen ligger i en patenterad värmeväxlare med
unika egenskaper som ger användaren ett långt, ekonomiskt och bekymmersfritt ägande.
Värmeöverföringen sker utan överföring av lukter och partiklar mellan till- och frånluften, vilket
bidrar till ett gott och hälsosamt inomhusklimat.
VoltAir System finns bland annat installerat i bostäder, kontor, skolor, sjukhus, vårdinrättningar
och industrier med goda referenser och resultat. Aggregaten finns för flöden från 0,3 m3/s och
uppåt och kan levereras med integrerad styr eller förberedd med plint för att på ett enkelt sätt
anslutas till den styr som din organisation använder.
Aggregatets enkla uppbyggnad med få komponenter och rörliga delar ger hög servicevänlighet
och leverans i platta paket gör det enkelt att få aggregaten på plats. VoltAir System är en svensk
kvalitetsprodukt.

Frånluft
o

22 C
35% RH

Tilluft

18oC

Hjärtat i VoltAir System är två seriekopplade korsströms plattvärmeväxlare i polykarbonat.
Återvinning av energi ur fastighetens frånluft sker genom att till- och frånluft matas korsvis över
värmeväxlaren. Tilluft och frånluft är helt separerade från varandra vilket minimerar risken för
överföring av lukter. Den robusta konstruktionen och få rörliga delar ger låga servicekostnader.
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Vad gör VoltAir System unikt?
	Kan levereras i platta paket för
maximal flexibilitet.
02. Fastighetens tillgängliga ytor
utnyttjas optimalt genom att
konstruera aggregatet efter
byggnadens karaktär och
bygga upp det på plats.
Pelare? Låg takhöjd? Inga
problem!
03. Effektiv kylåtervinning på
sommaren.04.

•

	Högsta värmeåtervinning – hela
90 % – i kombination med ECfläktar och mycket låga interna
tryckfall --> lägsta driftskostnad.
05. B
 ibehållen hög verkningsgrad
vid mycket låga temperaturer.
06. V
 ärmeväxlaren är tillverkad i
polykarbonat som ger minimal
risk för igenfrysning.
07. I många fall inget behov av
eftervärmare.

•

•
•
•
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	Få komponenter och rörliga
delar ger långa serviceintervaller vilket innebär
låga servicekostnader.
10.	Ingen överföring av lukter
mellan till- och frånluft.
11.	Integrerad styr alternativt plintlösning med anslutna givare
och ställdon.

08.

Avluft

-6oC

Varje droppe havsvatten
innehåller ca 1 biljon
guldatomer
Otroligt men sant!

Uteluft

-18oC
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Den totala vikten av världens alla myror är tyngre
än vikten av den mänskliga
befolkningen.
Otroligt men sant!

UT

1
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Hög återvinning och lågt
effektbehov ger marknadens
bästa totalekonomi
VoltAir Systems högeffektiva
energiåtervinning bygger på två
seriekopplade korsströms plattvärmeväxlare i polykarbonat.
Återvinningen av energi ur fastighetens frånluft sker genom att
till- och frånluft matas korsvis över
aggregatets värmeväxlare.
Tilluft och frånluft är helt separerade från varandra, vilket även
säkerställs genom aggregatets
interna tryckuppsättning. Detta eliminerar det problem med luktöverföring, som gäller för till exempel
installationer med roterande teknik
där partiklar och lukter kan överföras via läckage eller kontaminering
av rotorn.
Stora värmeöverförande ytor,
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högeffektivt energiutbyte mellan
luftströmmarna och motströms
seriekoppling av värmeväxlarna
ger en driftsäker konstruktion som
genererar en hög verkningsgrad
över hela året.
En investering som lönar sig
under alla årstider
VoltAir Systems höga verkningsgrad är inte bara en god investering under den del av året som
kräver uppvärmning, utan är även
fullt användbar under sommaren.
Vid sommardrift kan alltså den svalare frånluften utnyttjas för att kyla
ner den varmare tilluften genom att
energi i den varma utomhusluften
överförs till frånluften och på så

sätt avleds från fastigheten. Detta
blir speciellt effektivt i kombination
med drift för nattkyla. Kylåtervinning avlastar fastighetens kylsystem och kan även ge flera graders
temperatursänkningar under
dygnets varmare timmar.
Egenskaper som resulterar i
lägsta LCC-kostnad
Stora filterytor och låga lufthastigheter ger låga interna tryckfall och
detta i kombination med EC-fläktar
innebär mycket låga SFPv-tal.
Förbigångsspjäll, både på till- och
frånluften, som öppnar vid varmare
temperaturer sänker ytterligare de
interna tryckfallen. Detta sammantaget ger lägsta LCC-kostnad.

Innan du läst färdigt den
här meningen har ytterligare
ca 10 personer tillkommit på
vår jord.

90%
Otroligt men sant!
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temperaturåtervinning utan gammal återluft!
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Sången Happy Birthday är
upphovsrättsskyddad
Otroligt men sant!
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VoltAir System bibehåller sin
höga verkningsgrad även vid
mycket låga temperaturer
Värmeväxlaren i VoltAir System
tillverkas i polykarbonat, vilken
behandlas specifikt för att erhålla
spänningsneutrala egenskaper och
låg ytråhet. Detta gör att smuts och
is fäster dåligt på värmeväxlarens
yta, vilket i sin tur ger produkten en
hög resistens mot påfrysning.
Värmeväxlarens konstruktion,
med låga lufthastigheter, laminärt
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flöde samt en stor värmeväxlande
yta, ger goda förutsättningar för
långa perioder av hög verkningsgrad utan behov av avfrostning.
När temperaturen i avluften understiger noll grader bildas iskristaller av fukten i frånluften. VoltAir
System klarar denna process och
tillåter att påfrysning sker med
bibehållen verkningsgrad. För att

undvika igenfrysning vid obalanserade flöden eller långa tider av
låg utomhustemperatur är aggregaten utrustade med en intelligent
behovsanpassad avfrostningsautomatik.
Det är genom det sällsynta användandet av denna automatik som
VoltAir System minimerar höga
taxor för exempelvis fjärrvärme.

Du – ska vi inte ta och
skaffa ett aggregat som
funkar även på vintern?

Hur fungerar ditt befintliga
aggregat?
Ett luftbehandlingsaggregats främsta uppgift
är att växla luft i fastigheter. Luftväxlingen
kan göras på ett mer eller mindre energieffektivt sätt och över tid kan kostnaderna
beroende på teknikval skilja stort. Har du
teknik med lägre temperaturverkningsgrad
än 80 % installerad finns det ofta god ekonomi i att byta till ett aggregat med högre
återvinning. Skillnaden mellan 80 och 90 %
är halva energiförbrukningen över tid. En
LCC-kalkyl visar på ett bra sätt vad VoltAir
System kan göra för din ekonomi.
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Jordens befolkning skulle
få plats att leva inom
staten Texas gränser
Otroligt men sant!

Låg takhöjd, svåråtkomligt,
trångt – inga problem för
VoltAir System
Ett fläktrum går sällan att hyra ut
eller utnyttjas inom ramen för fastighetens ändamål. Därför är det av
yttersta vikt att fastigheten planeras för att minimera åtgången av
luftbehandlingssystemets yta.
I en ny byggnad är det här inga
problem att planera i ett tidigt
stadium – men i äldre, befintliga
byggnader är det många gånger
svårt att få in ett konventionellt luftbehandlingsaggregat. Inom VoltAir
System sätter vi kundens totalekonomi i fokus. All yta har ett värde

och ska ses som en resurs att
hushålla med. VoltAir System finns
i alla varianter och möjligheterna
till placering begränsas endast av
fantasin. VoltAir System installeras
med fördel där ytorna är trånga
eller där tillgängligheten för installation är begränsad. Tekniken tillåter
även att permanenta hinder som
pelare byggs in i aggregaten. T.ex.
ger vindar, källare, tak eller utrymmen med begränsade takhöjder en
möjlighet till att använda utrymmen
med lågt ekonomiskt värde. Instal-

lationen kan vid behov ske genom
en vanlig dörr med mått ned till
60 centimeter. Därmed undviker
kunden fördyrande utgifter för t.ex.
håltagning i vägg eller tak.
VoltAir System frigör ytor och
referenser finns på ett flertal
installationer där tidigare fläktrum
förvandlats till lägenheter, kontorsutrymmen, spa eller ytor för annan
ekonomisk användning. Begränsningen för VoltAir System ligger
endast i normen för åtkomst av
service och underhåll.
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Sänker energianvändningen
dramatiskt oavsett storleken
ni väljer
Nu är det ännu enklare att ta fram ett passande aggregat och få ut information som tekniska
data, måttskisser, energi- och LCC-kalkyl samt valbara tillbehör. Det användarvänliga aggregatvalsprogrammet laddas ner på vår hemsida under fliken dokumentation.
www.voltairsystem.com

Zize Enhetsaggregat
Zize finns i två modeller och kan installeras på tak, vid
fasad, genom fasad eller i fläktrum. Aggregaten levereras som
enheter eller i delar då möjligheten till intransport är begränsad. Minsta mått för intransport = dörrmått med bredd 60 cm.
ZIZE finns i standardutförande med bypass på till och frånluft
och som tillbehör finns bland annat intern brandfunktion och
eftervärmning. Aggregaten levereras med EC-fläktar och vid
behov vårt patenterade och energieffektiva program ACDD för
avfrostning.
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0,3 m3/s - 4,5 m3/s
1. V
 ärmeväxlare. Hjärtat i systemet är en korsströms plattvärmeväxlare i polykarbonat med hög resistens mot smuts
och ispartiklar och en temperaturverkningsgrad på 90 %
vid normflöde.
2.	EC-Fläktar. Energieffektiva till- och frånluftsfläktar med den
senaste EC-tekniken. Fläkthjul med hög verkningsgrad och
låg ljudalstring.
3.	Bypasspjäll. Alla aggregat är utrustade med bypasspjäll på
både tilluften och frånluften för optimal reglering av värmeväxlingen.
4.	Filter. Tilluftsfilter, klass F7 samt Frånluftsfilter M5 ingår i alla
enhetsaggregat.
5.	Förbigångsspjäll. Aggregaten kan utrustas med förbigångsspjäll vid frånluftsfiltret för brandlösning med fläktar
i drift.

1
4

5

2
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Because Zize matters
Zize-serien från VoltAir System är en vidareutveckling av den framgångsrika enhetsaggregatserien VSE. ”Zizen” på denna värmeväxlare är helt avgörande i jakten på värmeåtervinning
låga SFPv-tal och därmed lägsta driftkostnad. Så vem sa att storleken saknar betydelse?
Tilluft och frånluft är även i den nya Zize-serien helt separerade från varandra, vilket minimerar risken för överföring av lukter.

Zize

Zize
Ovanligt lättplacerade
aggregat

Smidigt leveranssätt och
kort leveranstid

Installationsytan, ”zizen”, i ett fläktrum
varierar alltid och här kommer Zize-seriens
geniala konstruktion till sin rätt. Samtliga
service-/inspektionsluckor är placerade på
en och samma sida, vilket gör att aggregaten utan problem kan placeras intill en
vägg eller skjutas in i ett hörn. En mängd
olika kombinationer kan väljas vid projektering av kanalanslutningar, tack vare Zizeseriens moduluppbyggnad.

Zize-seriens aggregat kan levereras som
sammansatt enhet, i lösa moduler eller i
platta paket, vilket gör att man utan problem
klarar trånga intransporter där ”zizen” är
begränsad. Möjligheten att bestämma slutlig
layout på aggregaten sent i processen, gör
att leveranstiderna kan förkortas radikalt.
Leveranstiden är kortare än 4 veckor och
transport kan ske med normalstor lastbil.

Zize

Enkel och kostnads
effektiv service

Zize

Servicen av ett Zize-aggregat blir
mycket enkel med få komponenter
och rörliga delar vilka man lätt
kommer åt från en och samma sida.
Alla ingående komponenter skall
vara katalogstandard och enkla att
ersätta.

Enkel installation
och anslutning
Inga specialverktyg krävs för montage av aggregatdelar. Zize seriens
fabriksbyggda moduler kan monteras samman på plats av montörutan specialkunskaper. Själva
anslutningen kan ske individuellt för
respektive anslutningssida – från
sida, baksida samt även ovanifrån
på ute- och avluftsida. Även anslutning från undersida är möjlig.

Zize

Zize
Inga onödiga kostnader
för avfrostning
Zize-serien kan väljas med
integrerad styr- alternativt plintlösning med anslutna givare och
ställdon. Den integrerade styrlösningen har försetts med avfrostningsautomatiken Auto Capture
Defrost Detection (ACDD), som
ser till att avfrostning undviks så
länge det är möjligt. Man slipper
därmed de onödiga energiförluster som traditionella aggregat
åstadkommer vid fast och tidig
sektionsavfrostning.

Högkvalitativ uppbyggnad

Zize-serien är uppbyggd på en stabil ramkonstruktion bestående av strängsprutad aluminium. Ramkonstruktionen bestyckas vidare med
ett hölje bestående av 50 mm mineralullsisolering och aluzinkplåt. Nya Zizeserien är klassad
i korrosionsklass C4 vilket är en stor fördel när
aggregat installeras i tuffa miljöer som t.ex.
kustnära områden.
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Zizei

Enhetsaggregat för inomhus- eller utomhusutförande

ZIZEi har frontmonterade inspektionsluckor för enkel och
smidig åtkomst för drift och underhåll. Aggregaten placeras
inomhus alternativt utomhus. I utomhusversionen monteras
galler på uteluft och avluft. Vid installation inomhus är lägsta
takmått 2,2 meter. För lägre takhöjd eller för utrymmen med
pelare finns VSI för skräddarsydd installation.

Aggregat
1,5–4,5

Zize-32i

Zize-28i

1,3–3,2

Zize-20i

0,9–2,4

Zize-16i

0,7–1,8

Zize-12i

0,5–1,6

Zize-08i

0,3–1,2
0,3

ZIZEt

0,5

0,7

0,9

1,1

1,3

1,5

1,7

1,9

2,1

2,3

2,5

2,7

2,9

3,1

3,3

3,5

3,7

3,9

4,1

4,3 4,5

Enhetsaggregat för takutförande

ZIZEt har sidomonterade inspektionsluckor för enkel och
smidig åtkomst för drift och underhåll. Aggregatet sänks vid
normal-fallet ned i fastighetens yttertak. Aggregatet är utformat för att på ett estetiskt sätt passa in i fastighetens yttre.
ZIZEt är arkitektens och ytoptimerarens favorit.

Aggregat
Zize-16t

0,7–1,8

Zize-12t

0,5–1,6

Zize-08t

0,3–1,2
0,3
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Inbyggnadsaggregat VSI
VSI är ett inbyggnadsaggregat. Alla fläktrum har olika möjligheter
och förutsättningar och ibland behöver ett fläktrum inte ens
vara ett fläktrum. I jakten på att optimera en fastighets ekonomiska användning händer det ofta att det är ekonomi i att flytta
den tekniska installationen för luftbehandling. Inbyggnadsaggregatet projekteras och levereras som nyckelfärdig anläggning
för optimal ytanvändning, driftkostnad och energianvändning.
Dessa aggregat tillåter låga takhöjder, ner till 1,90 m. Många
av våra kunder har därför flyttat sina fläktrum från uthyrningsbar
yta till t.ex. garage för att minska energikostnaderna och samtidigt öka driftnettot i fastigheten. VSI är VoltAir Systems koncept
utifrån principen att optimera den tilldelade ytan.

2 m3/s - 40 m3/s

1. V
 ärmeväxlare. Hjärtat i systemet är en korsströms plattvärmeväxlare i polykarbonat med en temperaturverkningsgrad på 90 % vid normflöde.
2.	EC-Fläktar. Energieffektiva till- och från luftsfläktar med den
senaste EC-tekniken.
3.	Bypasspjäll. Alla aggregat är utrustade med bypasspjäll på
både tilluften och frånluften för optimal reglering av värmeväxlingen.
4.	Filter. Tilluftsfilter, klass F7, ingår i alla inbyggnadsaggregat.
Frånluftsfilter är tillval och kan även kompletteras med i efterhand om så önskas.
5. Luftvärmare och luftkylare. Tillval.
6. Kylåtervinning. Tillval.
7. Återluftsspjäll. Tillval.
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10
1

frågor du bör ställa
till din leverantör
av luftbehandlingsaggregat

Det är -50 utomhus, luftfuktigheten i frånluften
är 25% och det är nominella, balanserade
luftflöden. Vad är den genomsnittliga temperaturverkningsgraden under tre dygn med
oförändrade förutsättningar?
Svar:

6

Finns det bypass på till- och frånluften för
optimal reglering av återvinningen och för att
minska SFP-talet då återvinning inte behövs?
Svar:

7

Hur rengör man värmeväxlaren och hur ofta
måste det göras för att bibehålla temperaturverkningsgraden?
Svar:

2

Kräver exemplet ovan avfrostning?
Svar:

3

Finns det risk för att frånluft, partiklar och
dålig lukt läcker över till tilluften?
Svar:

8

Vad motsvarar eftervärmningsbatteri och
F7-filter i SFP-tal?
Svar:

4

Vad krävs i service och underhåll under en
femårsperiod bortsett från filterbyte?
Svar:

9

Erbjuder ni internt förbigångsspjäll vid
frånluftsfiltret för brandlösning med fläktar
i drift?
Svar:

5

Vad är minsta intransportöppning för att
installera ett aggregat?
Svar:

14

10

Är det fritt att välja styrsystem?
Svar:

Kom ihåg att göra LCC-beräkning!
Det kommer att löna sig. Exemplen nedan avser åretruntdrift i Stockholm
med gällande energipriser (2012-03-02) och branschvedertagna driftdata.

Batteriväxlare
50% temperaturverkningsgrad
Investering 10%
Underhåll 5%

Investering 20%

Energi 85%
Energi 85%
Energi 75%
Investering 10%
Investering 10%
Investering 20%
Underhåll 5%
Underhåll 5%
Underhåll 5%

Energi 75%
Investering 20%

Investering 18%
Underhåll 3%

Underhåll 3%

Investering 10%
Underhåll 5%

Investering 20%
Underhåll 5%

Underhåll 5%

Underhåll 5%

Motströmsväxlare / Rotor
80% temperatusverkningsgrad

vs.

Investering
18%
Underhåll
3%

Energi 85%

Energi 85%

över 57%

Pengar
över 57%

Investering
18%
Underhåll
3%

Underhåll 3%

Investering 33%

Energi 75%

Pengar

Energiöver
22%

Energi 22%

Pengar
VoltAir
System 90%

Underhåll 3%

25%

vs.

Investering 33%

Energi 75%

Pengar
över
25%

VoltAir System 90%

Energi 39%
Investering 18% Underhåll 3%
Underhåll 3%

Investering 33%

Investering 33%

Pengar
över 57%

Pengar
över
25%

Pengar
över
25%

Energi 22%

Energi 22%

Pengar
över 57%

Energi 39%

Energi 39%

Energi 39%

Tomas Frändén

Mobil 076-767 99 59
tomas.franden@voltairsystem.com

Växel 08-560 365 00

VoltAir System AB
Arenavägen 55 Box 7033
121 77 Stockholm

www.voltairsystem.com

VoltAir Systems
överlägsna
luftbehandling
i praktiken
Hittar du inte våra senaste praktikfall i den här
fickan går du enklast in på www.voltairsystem.com
och klickar på REFERENSER.

VoltAir System handlar om ett unikt ekonomi-, miljö- och hälsokoncept för luftväxling i fastigheter med mekaniserad till- och
frånluft (FTX). Den väl beprövade tekniken har lång livslängd
och resulterar i en högeffektiv återvinning av energi ur frånluften. I vårt erbjudande ingår ett brett produktsortiment av luftbehandlingsaggregat, fläktrumsväggar och inspektionsluckor.
VoltAir System är en svensk produkt som tillverkas i Torsby
med marknadsföring och utveckling i Stockholm. Vi är ett flexibelt företag som följer marknadens nya krav på prestandamässigt ansvarstagande och vi strävar ständigt efter att utvecklas
och ligga steget före. Vår produkt är idag marknadsledande
gällande ekonomi, miljö och hälsa.
Stockholm
Adress:
Box 7033, 121 07 Stockholm - Globen
Besöksadress:
Arenavägen 55, plan 6, 121 77 Johanneshov
Telefon:
+46 (0)8 560 365 00
E-post:
info@voltairsystem.com
Torsby
Besöksadress:
Vinkelvägen 12
685 34 Torsby
Telefon:
+46(0)8 560 365 00

Otroligt men sant!

