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airzone.dk
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REFERENCE
STANDARDER
EN 308
EN 1886
EN 13053
EN 13779
EU No 1253/2014 ECO-DESIGN
EN 305
ISO 5167-4:2003
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“En kreativ intelligens, med tilstrækkelig kompleksitet til at designe
hvad som helst, bliver kun til som slutproduktet
af en omfattende gradvis evolutionsproces.”
Richard Dawkins

ANEMO

A

IRZONE, som har til
hensigt
at
fremstille
energieffektive ventilations
produkter, har udviklet
sine produkter, der er designet på
linje med markedsforventninger og
efterspørgsel, med kvalitetsstyringsog
kvalitetskontrolsystemer,
der
vil
sikre
bæredygtighed.
Med
CRM (kunderelationsstyring) som
udgangspunkt har vi gjort vores
ledelsesfilosofi
sporbar,
målbar
og
gennemskuelig,
herunder
design,
indkøb,
produktion
og
eftersalgstjenester.
Interne
undervisningsaktiviteter
og
forebyggende aktiviteter foretages ved
at evaluere de indsamlede data og
leveres som en del af vores kontinuerlige
forbedringspolitik. Ethvert produkt,
som vi fremstiller hos AirZone, fra og
med komponentniveau, underlægges
intensive
kvalitetskontrolprocesser
og
observeres
gennem
alle
produktionsfaserne.

Klimaanlæggene testes og certificeres
af uafhængige organisationer. Der
foretages også test i ANEMOlaboratoriet
iht.
europæiske
standarder og direktiver, hvilket sikrer
en bæredygtig produktkvalitet.
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A

EVO-M
Varmebro Frit design
Korrosionsbestandig beklædning
Konfigurerbart design
Bredt udvalg af komponentmuligheder
Mulighed for hurtig levering
Mulighed for indbygget betjeningselemeter
Konfigurations- og udvælgelsessoftware
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MODULOPBYGGET
KLIMAANLÆG
VO
modulopbyggede
klimaanlæg
er
blevet
fremstillet vha. 3D-designog -analysesoftware for at
opnå høj termisk og aerodynamisk
effektivitet ved at minimere termiske
og luftlækager for at imødekomme
stigende
efterspørgsel
på
energieffektivitet inden for vores
sektor.

E

I klimaer, hvor kuldebelastningerne er
højer, forårsager lækage som følge
af ringe isolering og varmebroer,
væsentllige
energitab.
I
EVO
modulopbyggede klimaanlæg blev
varmebrodannelse
mellem
den
indvendige og udvendige side
elimineret vha. en særlig konstruktion
Særligt designede og fremstillede
låse, hængsler osv. forhindrer
yderligere varmebroer, som også
kunne opstå fra komponenter.
Klimaanlægget kan nemt konfigureres
ved at vælge de/ den ventilatorer,
spoler, varmegenvinding, filtre,

luftbefugtere,støjdæmpere,
forvarmere og blandingskammermoduler,
der
er
egnede
til
projektet, fra det internetbaserede
udvælgelsesprogram med omfattende
komponentmuligheder.
En ny generation af komponenter
som f.eks. elektrisk kommuterede
(EC)
ventilatorer,
sorptionsrotor,
elektrodeluftbefugter, der så dagens
lys med den teknologiske udvikling,
kan også vælges og anvendes som
standard fra udvælgelsessoftwaren.
EVO modulopbyggede klimaanlæg
har en beklædningsstruktur, der er
designet med fokus på nem montering
og service. Særligt designede,
justerbare fødder, servicedøre med
flytbare låse og hængsler, hygiejniske,
lækagesikre
pakninger,
Aluzinc
AZ 185 blik indvendigt med høj
korrosionsbestandighed og dobbelt
skrå bakke gør det nemmere for
montøren på stedet.

AHU N o 18.08.003
Range : EVO
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A

EVO-R ROTERENDE VARMEVEKSLER
EVO-C MODSTRØMSVEKSLER
Høj energieffektivitet
Design uden varmebroer
ECODESIGN 2018-godkendelse
Plug-and-play-betjeningselement med integreret
webgrænseflade
Design, der overholder VDI 6022-retningslinjerne
Sorptionsrotor mulighed
Standart fri kølingsmuligheder
Mulighed med Integreret opvarmning/køling
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EVO COMPACT-serien er designet med et nyt perspektiv på
klimaanlæg og tilbyder en yderst effektiv, kompakt og brugervenlig
klimaanlægsoplevelse med dens moderne teknologiske komponenter, plugand-play-betjeningselementer og belægningskonstruktion uden varmebroer.

KOMPAKT
KLIMAANLÆG
en bygger på EVObelægningsstrukturen med
design uden varmebro, høj
styrke og nem samling/
service, så EVO COMPACT-serien
med klimaanlæg har en “plug-andplay”-funktion med alle de nødvendige
betjeningskomponenter
installeret.
EVO-C pladevarmevekslermodellerne
er designet i 6 modeller med en
luftstrøm på op til 8500 m3/t og EVO-R
roterende varmevekslermodeller er
designet i 8 modeller med en luftstrøm
på op til 15000 m3/t.

C

EVO Compact-anlæggene tilbyder
komponenter,
der
fremstilles
vha.
moderne
teknologi
med
endnu
lavere
energiforbrug
og
højere
energibesparelser.
For
plademodellerne er de forsvarlige
varmeoverførselseseffektiviteter op til
92 %, men de forsvarlige og latente
varmeoverførselseffektiviteter når op til
84 % i de roterende modeller.

De højeste punkter nås i aerodynamiske
og elektrisk effektivitet vha. særlige
bladstrukturer i EC-kammerventilatorer
motorteknologi.
Som et resultat af vores forskningsog
udviklingsafdelingers
tekniske
undersøgelser bærer EVO COMPACTserien ECODESIGN 2018-mærkaten
og er på linje med EU-lovgivningen.
Enheder med indbygget, avanceret,
automatisk betjening har følere,
spjældog
ventilaktuatorer,
og
kontrolkort sendes til stedet, hvor alle
forbindelser allerede er oprettet og
monteret.Brugervenlig
grænseflade,
der hjælper med at gøre betjening
nemmere, og som kan betjenes online
(www.airzonecloud.com) og oprette
forbindelse til automatiske systemer
(ModBUS, BacNET), har kontrol over
netværket (ModBUS TCP/IP) som
standard.

AHU N o 18.08.003
Range : EVO
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A

AZURE WHEEL
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AZURE WHEEL-anlæg tilbyder høj varme- og fugtoverførselseffektivitet,
der egner sig til lofter med reducerede anlægshøjder

Kompakt design til loftinstallationer
Sorptionsrotor (η> 80%) muliggør høj
forsvarlig og latent varmeoverførsel
EC-kammerventilator
Varmekarakteregenskaber for T2, TB2 og lave

VENTILATIONSANLÆG
MED ENERGIUDNYTTELSE

lydniveauer med 50 mm isoleret belægning
Automatisk rotorbetjening med stepmotor
ECODESIGN 2018-godkendelsel
Plug-and-play-betjeningselementer,
der er kompatible med ModBus og BacNET
med integreret webgrænseflade med mulighed for
0pvarmning/køling
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lig plade-HRV’er tilbyder
AZURE
Wheel-anlæg
fugtighedsoverførsel ved
høj hastighed for både
opvarmning kølingssæsonen takket
være de roterende hjuls særlige 3Å
Zeolite belægning.

U

AZURE Wheel-udvalget er særligt
designet til projekter, hvor det
forsænkede lofts højde er lav,
og hvor fugtighedsoverførsel er
nødvendig.
To
parallelle
rotorer
anvendes til høj varmegenvinding og
fugtighedsoverførsel,
EC-ventilatorer
når høje værdier for statisk tryk med
lavt energiforbrug. For at opfylde
kravene til luftstrøm mellem 1000
m3 / t and 5500 m3 / t , er anlæg
designet i 4 modeller. Drejehjulet
drives af et særlig drivmekanisme,

og drejehastigheden justeres for at give
den optimale forsyningstemperatur iht.
temperaturforskelle.
Med sin høje effektivitet og unikke
designegenskaber
har
AZURE
Wheel-enheder med ECODESIGN
2018-mærkaten et indbygget, avanceret
webgrænseflade-kontrolsystem
som
standard.
For at sikre plug-and-play-konceptet
leveres anlæggene til stedet med
alle forbindelser allerede oprettet og
monteret. Brugervenlig grænseflade,
der hjælper med at gøre betjening
nemmere, og som kan betjenes online
(aeracloud.com), har oprettelse af
forbindelse til automatiske systemer
(ModBUS, BacNET) og kontrol over
netværket (ModBUS TCP/IP) som
standard.
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VESTA ERP
EC-ventilatorer med lav SFP-værdi
Op til 84 % termisk effektivitet
F7 på friskluftsiden, filter i M5-klassen på
afgangsluften
ECO-DESIGN 2018-forskriftsmæssig ydelse
Nem service takket være servicevenligt
beklædningsdesign
Moderne by-pass ventilation med
automatisk betjening
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VARMEGEN
VINDINGS VENTILATOR
en begrænsede tilgængelighed af energiressourcer har øget energiomkostninger,
hvilket
har
gjort energiadgang vanskelig. Skønt
vedvarende energikilder er alternative, er
de stadig begrænsede i brug. Lande er
begyndt at fastsætte effektivitetskriterier
til energiforbrugende enheder for at
reducere forbruget af begrænset energi,
og disse kriterier er blevet obligatoriske
for
producenter.I ventilationsanlæg
fastsættes energikriterierne af separate
EU-bestemmelser, og de har været
gjort obligatoriske siden 2016 og fastsat
som en forudsætning for CE-certifikatet.
Varmegen vindings ventilationsanlæg,
som er inkluderet i en væsentlig del af
små, store og mellemstore projekter,
er anført iht. ventilatorers strømkriterier
for varmegenvindingsanvendelse og
-udgifter inden for gyldighedsområdet af
bestemmelser, der blev lovliggjort i 2016,
og indførslen af ikke-standardenheder i
EU-lande er forbudt..

T

Da AirZone AS, vores VESTA-serie af
anlæg, med anlæg af VESTA ERPmodellen designet iht. til det maksimalt
tilladte energiforbrug, der er angivet i
bestemmelserne, iht. Varmegen vinding
seffektiviteten og luftstrømshastigheden
på 73 % (uden kondensation i varmegen
vindingsvekslerne), under vinterforhold
uden latent varmeoverførselsberegning,
er vi berettigede til ECO-DESIGNmærkning, da vi tilpasser os dens
bestemmelser. I de designede enheder
blev produkter med avanceret teknologi,
varmegenvindingsveksler med særlig
varmestrøm og EC-ventilatorer anvendt,
og de nødvendige værdier blev anført i
standarderne.
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Med AZURE-serien, der tilbyder høj effektivitet, lavt
energiforbrug, høj filtrering og avanceret automatisering
i en kompakt struktur, er standarder gjort højere i loftstypen
varmegen vindings ventilations anlæg.

EC-kammerventilator med høj energieffektivitet
By-pass ventilation
ECODESIGN 2018-godkendelse
Reduceret anlægshøjde
Plug-and-play-betjeningselement med
integreret webgrænseflade
Indbygget mulighed for varmeflade før og efter

VARMEGEN VINDINGS
VENTILATION SANLÆG
armegen
vindings
ventilations
anlæg
af
loftstypen leverer lokale
ventilations
løsninger
til menneske- intensive rum såsom
kontorbygninger, restauranter, pubber
og forretninger. Da afgangsluftens energi
anvendes til at varme eller køle den friske
luft afhængigt af anlæggets effektivitet,
bliver
luftbehandlingsbelastningen
på det centrale system reduceret
væsentligt.

C

AZURE-serien tilbyder høj termisk
effektivitet, ventilatorer af plug-typen med
EC-motorer og høj filtreringskapabilitet
for at opfylde behovene for frisk luft i
rum og reducerer samtidig det samlede
energiforbrug med lavt energiforbrug og
høj energiudnyttelse.
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AZURE-anlæg, som har op til 93
% varmegen vindings effektivitet,
fremstilles i 6 modeller med nominelle
luftstrømme mellem 300 m3/t and 3200
m3/t.

Med dens kompakte konstruktion kan
den endda anvendes, når pladsen afsat
til disse anlæg, er lille. Dens design gør
service muligt nedefra og fra siderne.
Anlæg har en ECODESIGN 2018-mærkat
med avanceret automatisk betjening
med de bedste effektivitetsegenskaber.
Anlæg med indbyggede, avancerede,
automatiske betjeningselementer har
følere, spjæld- og ventilaktuatorer samt
kontrolkort.Anlæg sendes til stedet
med alle forbindelser allerede oprettet
og monteret.Brugervenlig grænseflade,
der hjælper med at gøre betjening
nemmere, og som kan betjenes online
(www.aeracloud.com), har oprettelse
af forbindelse til automatiske systemer
(ModBUS, BacNET) og kontrol over
netværket (ModBUS TCP/IP) som
standard.
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ECO-DESIGN
GODKENDTE ANLÆG
AZURE
AZURE Wheel
VESTA ERP
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Bæredygtighed drejer sig ikke længere om at forvolde mindre skade.
Det drejer sig om at gøre større gavn.
Jochen Zeitz

ECO-DESIGN

EVO-C
EVO-R

lle producenter er juridisk
forpligtede til at overholde
ECO-DESIGN-direk tiver,
som er fastsat af den
Europæiske Unions bestemmelser,
der fremsætter brugen af energi til
energiforbrugende produkter.

A

LOT6 i direktivet vurderer ventilations
anordningerne og klimaanlæggene og
er i kraft i Europa- Parlamentet med
EU-direktiv nummer 1253/2014 og
1254/2014. ECO-DESIGN direktiverne,
udarbejdet af det Europæiske Råd til
det formål at erstatte produkter med
lav energieffektivitet på markedet med
dem, der har høj energieffektivitet,
er blevet accepteret som en
forudsætning for CE-mærkningen
med de angivne datoer, og indførelsen
af ikke-forskriftsmæssige enheder i
EU-lande er forbudt.
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Inden for ECO-DESIGN-direktivets
anvendelsesområde, som har været
i kraft siden den 1. januar 2016,
er flere værdier under grænsen
blevet defineret til klimaanlæg,
som f.eks. ventilator, varmegen
vindings veksler og filtereffektivitet.
Inden for ECO-DESIGN-direktivets
anvendelsesområde, som har været
i kraft siden den 1. januar 2016, er
flere værdier under grænsen blevet
defineret til klimaanlæg, som f.eks.
ventilator,
varmegenvindingsveksler
og filtereffektivitet
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