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KABINETKONSTRUKTION

Kabinettet til EVO Modular luftbehandlingsaggregater er
konstrueret ud fra nutidens standarder, efter fremtidens
behov. Ved at eliminere de defekter som findes i
traditionelle kapper, er der blevet opnået høj termisk og
akustisk ydelse, samtidig med at mekanisk styrke og
korrosionsbestandighed er blevet øget. Resultatet er
blevet, at vi har konstrueret et kompakt hus, der tillader
nem drift og vedligeholdelse.
Ydelsesværdier blev beregnet før den faktiske
produktafprøvning blev udført med moderne tekniske
metoder udviklet via computerstyret 3D-design og
-analyse under designfasen. Efterfølgende blev disse
værdier kontrolleret med afprøvninger foretaget i henhold
til relevante standarder i vores moderne testlaboratorium.
DESIGN MED LAV KULDEBRO
PVC-ramme
I EVO Modular luftbehandlingsaggregater anvendes der
paneler med høj bestandighed mod varme- og luftudslip
i faste paneler og servicepaneler. Der sikres kontinuitet
i tætningerne via særlige metoder til montering af
hjørnesamlinger.
Panelerne til forhindring af dannelse af kuldebroer er
lavet af metalplader og tætningslister, der er fastgjort til
en specialdesignet PVC-ramme. Eftersom de indvendige
og udvendige panelplader ikke er forbundene, forhindres
kuldebroer mellem metaloverflader.
Ved hjælp af den anvendte PVC-ramme opnås der
kontinuerlig og homogen isolering på panelerne. Med
denne struktur på siderne af panelet forbliver tykkelsen
den samme på hver overflade. Luftmellemrummet i PVCprofilerne øger profilens varmemodstand og reducerer
den samlede varmeoverførselskoefficient.
Enhedens komponenter
De komponenter, der kan forårsage dannelse af
kuldebroer på grund af forbindelsen mellem den indre og
ydre luftstrøm i det centrale hus, er lås og hængsler og
lignende forbindelseskomponenter. Denne forbindelse
undgås ved at forbinde alle komponenterne eksternt og
kappen sikrer en overgangsfri isolering.
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KABINETKONSTRUKTION

STÅLPROFIL
EVO Modular luftbehandlingsaggregater har en
ramme lavet af galvaniserede stålprofiler med øget
korrosionsbestandighed. Stålprofilpanelet er omgivet af
en PVC-profil og tætningsring for at forhindre udslip af
varme og luft. En stærk og robust struktur sikres med
stålprofilen, der samtidig øger husets styrke.

PANEL
Enhedens paneler er lavet af stål belagt med rustfrit
stål med høj korrosionsbestandighed. Den udvendige
overflade er som standard lavet af polyesterlakerede plader,
mens den indvendige overflade og pladerne anvendt til
fastgøring af komponenterne er lavet af aluminiums- og
zinkbeklædt Aluzinc-plader i AZ 150 kvalitet. Begge typer
stål har klaret sig rigtigt godt i saltdamptesten, som har
til formål at måle korrosionsbestandigheden, og er også
blevet anvendt i krævende omgivelser.

AFTAPNINGSBEHOLDER
I EVO Modular luftbehandlingsaggregater har kølespoler,
pladevarmegenvindingsveksleren og luftfugtercellerne
en aftapningsbeholder lavet af rustfrit stål, som hælder
i to retninger og er forseglet. Aftapningsbeholderen og
komponenterne er designet i overensstemmelse med
VDI 6022-standarden og har en struktur, der sikrer hurtig
dræning og nem rengøring.
I enheder hvor der anvendes aftapningsbeholder,
leveres der som standard en kuglevandlås med hver
aftapningsbeholder. Vandlåsen er konstrueret til
situationer, hvor cellen har både negativt eller positivt tryk.
For at lette dræningen i overensstemmelse med trykket
på cellen er det en god ide at have en vis højde mellem
aftapningsudløbet og spildevandstilslutningen, som er
angivet på den respektive celles mærkat. Den ønskede
højde kan opnås ved hjælp af de justerbare fødder

4

NEM INSTALLATION
Justerbare fødder
Hvis installationsstedet ikke er helt plant, kan det resultere
i at: de midterste dæksler ikke kan åbnes eller lukkes helt,
der opstår et hul omkring panelerne, der opstår lækage,
interne komponenter beskadiges og at der opstår
serviceproblemer. For at forhindre dette er EVO Modular
luftbehandlingsaggregater konstrueret med justerbare
fødder for at sikre, at enheden er parallel med jorden. De
justerbare fødder hjælper også med at opretholde den
minimum aftapningshøjde fra aftapningsbeholderen.

Filterramme
Filtrene i enheden serviceres ved som standard at fjerne
servicedækslerne fra forsiden af enheden. I anvendelser
op til EVOXX20-modellen, hvor pladsen er begrænset,
kan filtrene skydes til side og service kan udføres fra
forsiden. Dette gør det muligt at afkorte enhedens længde
med op til 600 mm.

Modulkoblinger
I EVO Modular luftbehandlingsaggregater er sektionerne
grupperet således, at den samlede længde ikke overskrider
2500 mm. Hvis den samlede længde overskrider 2500
mm, opdeles enheden i moduler, således at længden af
hvert modul ikke overskrider 2500 mm, og modulerne
samles på stedet. Luftlækage kan ske på grund af forkert
montering under samling af modulerne, hvilket påvirker
ydeevnen. EVO Modular luftbehandlingsaggregater har
specialkonstruerede forbindelsesplader og modulkoblinger
med 3-dimensionale planer, så modulkoblingerne kan
udføres nemt og præcist.
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KABINETKONSTRUKTION

Udendørsbeskyttelse
EVO Modular luftbehandlingsaggregater er konstrueret
til at fungere under atmosfæriske betingelser. I Airzone
Selection-softwaren gennemgås enhedens elektriske
komponenter efter at have indtastet oplysningerne for
at sikre, at enheden vil fungere i et udendørs miljø, og
der monteres en tagplade på enheden for at beskytte
den mod ophobning af regn og sne. Det tilrådes at
montere tagpladen, så den er skrå, for at forhindre at
der dannes snedriver i områder med stærkt snefald.
Tagpladen er lavet af polyesterbelagte plader med høj
korrosionsbestandighed.

Justerbare hængsler og låse
Låsen og hængselmekanismerne anvendt i enheden kan
justeres ± 3 mm på alle akser. Akseproblemer forårsaget
af monteringsstedet mv. løses som en standardfunktion i
alle enheder.
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KOMPONENTER

FILTRE
I EVO Modular luftbehandlingsaggregater anvendes der
forfiltre, mellemfiltre og fine filtre i henhold til deres evne
til at filtrere partikler. Filtre fremstilles som kassette-,
kompakt og posetype og udvælges af softwaren i henhold
til projektets specifikation. Hvis det er nødvendigt, kan der
også monteres filtre med aktivt kul for at filtrere lugte og
andre kemiske partikler.
Filtre er komponenter, som i væsentlig grad forårsager
trykfald
i
luftbehandlingsaggregater.
Airzone
udvælgelsessoftware tager højde for blæserberegninger
ved at tage højde for gennemsnittet af de indledende
og endelige trykfald i filtrene under valg af blæser i
overensstemmelse med Eurovent-kriterierne.

Størrelse og filterklasser af udvalgte partikler i luften

FILTERTYPE

Filterklassen skal vælges i henhold til størrelsen og typen af partikler, der ønskes tilbageholdt. Nedenstående tabel viser de
partikelstørrelser, der ofte ses i klimaanlæg og den anbefalede filtertype, der skal anvendes.

GROVE FILTRE

FINT FILTER

ULTRA-FINT FILTER

HEPA FILTRE

MELLEMKLASSE FILTER

PARTIKELSTØRRELSE

AKTIV KUL

CYKLON-SEPARATORER

DAMP

LUFTFORURENING

POLLEN

BAKTERIER

RØG OG DAMPE

REGNDRÅBE

TÅGE
CIGARETRØG

MAKROMOLEKULER

μm
0,001

STORE PARTIKLER

SMÅ PARTIKLER

VIRUS

ASKE

OLIEDAMP

0.01

0,1

1

10

100

1000

For at overvåge filtertilsmudsning og servicetider kan der installeres trykmålere på enheden. U manometre eller
differenstrykmålere viser øjeblikkelige aflæsninger, de kan om ønsket også informere bygningsautomatiseringssystemet
med en filteralarm.

U MANOMETER
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ROTOR
EVO Modular luftbehandlingsaggregater er fremstillet
med de nyeste materialer og produktionsteknikker.
Takket
være
den
avancerede
teknologi
når
varmeoverførselseffektiviteten 85 % i varme- og
kølesæsoner. Step-motoren, der anvendes som
rotordrev, er egnet til automatisering, og den giver optimal
energiforsyning ved at ændre antallet af omdrejninger
afhængigt af behovet for opvarmning og køling. Den
anvendte step-motor giver op til 55 % energibesparelse i
forhold til konventionelle vekselstrømsmotorer.
Den del, hvor rotoren drejer og varmen overføres, hedder
matricen, og den dannes ved at indpakke højstyrke
aluminiumsplader med hinanden ved at give dem en
krøllet form
I takt med at højden (mellemrummet mellem lag) øges, reduceres mængden af varmeoverførsel og trykfald. Reduktion
af højden øger varmeoverførsel og trykfald. I EVO Modular luftbehandlingsaggregater, bruges der kondenserende type
rotorer med en brøndhøjde på 1,6 mm som standard. Ved højere krav til varmeoverførsel kan der vælges rotorer med en
brøndhøjde på 1,8 mm, 2,0 mm eller 2,5 mm fra valgsoftwaren - til 1,4 mm kan vælges ved lavere krav til trykfald.
Rotorer fremstilles i tre forskellige typer ved at ændre matricematerialet, der bruges til at opfylde forskellige fugtoverførselsbehov
KONDENSERENDE
Aluminiumsmateriale
ENTALPI
Silicagelbeklædt aluminiumsmateriale
SORPTION
Zeolitbeklædt aluminiumsmateriale
Tabellen nedenfor viser varme- og fugtoverføringseffektiviteten af disse tre materialer ved forskellige brøndhøjder.

KONDENSERENDE TYPE

ENTALPI TYPE

SORPTION TYPE

% 90
% 80
% 70
% 60
% 50
% 40
% 30
% 20
% 10

VARMEOVERFØRSELSEFFEKTIVITET VINTER
VARMEOVERFØRSELSEFFEKTIVITET SOMMER
FUGTOVERFØRSELSEFFEKTIVITET
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2

1.9

1.8

1.7

1.6

1.5

2

1.4

1.9

1.8

1.7

1.6

1.5

2

1.4

1.9

1.8

1.7

1.6

1.5

1.4

%0

Kondenserende rotorer anvendes i applikationer, hvor fugtoverførsel normalt
kræves i vintermånederne og om sommeren, hvor der ikke er behov for
fugtoverførsel. Fugtoverførsel til tilførselsluften finder sted om vinteren, når der
udsuges luftkondensater, mens fugtoverførsel ikke sker om sommeren, fordi
muligheden for kondensering er meget lav. Lugten og de kemiske partikler i
kondenseringsluften overføres til tilførselsluften sammen med fugt. Af denne
grund frarådes det at anvende kondenserende rotorer i applikationer, hvor der er
lugt og kemiske partikler i udsugningsluften.

MOLEKYLÆR STRUKTUR
AF BELÆGNINGSMATERIALE

3Å

Entalpi-rotorer er lavet med en belægning af silicagel på en aluminiumsoverflade,
der muliggør overførsel af fugt. Silicagel absorberer fugtighed i luften og overfører
den til den anden luftstrøm. Silicagel tillader også overførsel af vandopløselige
molekyler mellem luftstrømme. Det frarådes at anvende det i applikationer, hvor
der findes kemiske partikler i udsugningsluften.

H

O

H

VANDMOLEKYLE 2,8Å

Sorptionsrotorer er resultatet af belægningen af zeolit og lignende afledte
materialer, som tillader meget høj fugtoverførsel til aluminiumoverfladen. Da
vandmolekyler kan trænge ind i overtræksmaterialet, forekommer der høj
overførsel af fugt. Mellemrummet mellem overtræksmaterialets molekyler tillader
kun passage af vandmolekyler, og blokerer passage af kemiske stoffer, såsom
lugt.
Under sommer- og vinterforhold opnås der en varmeoverføringseffektivitet
svarende til andre materialer, mens fugtoverføringseffektiviteten i
sorptionsrotorer når 82 %. Dette spiller også en vigtig rolle ved at reducere
den latente varmebelastning på grund af høj frisk luft i applikationer, hvor især
kølebelastningen er høj.
LUFTSTRØMNING OG LUFTTÆTHED
I udvalget af EVO Modular luftbehandlingsaggregater er rotorer altid designet til at
yde modluftstrøm. Der er et tab på 35 % i varme- og fugtoverføringseffektiviteten,
når der ikke genereres nogen modluftstrøm i rotoren.

MODSTRØM
FUNKTIONSPRINCIP

Tætningslister
På grund af rotorens struktur er der luftlækage mellem indsiden og ydersiden af
de to overflader. De tidligere anvendte tætningslister var i stand til at reducere
luftlækage til lige under 3 %. Evo Modular luftbehandlingsaggregaternes specielle
tætningslister kan reducere luftlækagen til under 1 %.

LUFTLÆKAGE

%0

LUFTTÆT

% 100

SPECIALTÆTNINGSLISTE

Evo Modular luftbehandlingsaggregatets special
tætningsliste reducerer luftlækage til under 1 %

LUFTLÆKAGE

%0

LUFTTÆT
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Ved at vælge konfigurationen som
vist i figuren over EVO Modular
luftbehandlingsaggregater, vil de
statiske trykværdier mellem de to
luftstrømme på rotoren være meget
tæt på hinanden, så lækagen mellem
strømmene vil blive minimeret. Det
anbefales at konfigurere enhederne
på denne måde i modulære
luftbehandlingsenheder på samme
måde som kompakte enheder.

RENSESEKTOR
I
EVO
Modular
luftbehandlingsaggregater
er
rotorerne
udstyret
med
en
særlig rensesektion i tillæg til
specialtætningslister, der anvendes
til at forhindre, at udsugningsluft
blandes
med
frisk
luft.
Rensesektionen er placeret mellem
de to luftstrømme, udeluft suges ind
i rensesektionen, og dette forhindrer
udsugningsluft i at blive blandet med
frisk luft.
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INDSUGNINGSLUFT
I EVO Modular luftbehandlingsaggregater anvendes
der, for at sikre varmeoverførsel mellem varm eller
kold væske og luft hurtigt og effektivt, spoler med
en konfiguration af kobberrør/aluminiumsribber. To
forskellige spoleudformninger kan vælges i henhold til
kapacitetsbehovet fastlagt af valgsoftwaren. Ribberne har
en speciel form for at øge varmeoverføringsoverfladen,
hvilket reducerer risikoen for frysning og forhindrer
kondensvand i at blandes med luften. Spoleindsamlere
er som standard fremstillet af stål, kobberindsamlere
kan anvendes, hvis det kræves. Der er som standard en
luftrenser og et vandudtag i spolerne. Spolernes kapacitet
er blevet afprøvet og godkendt på Eurovent laboratories.

Opvarmningsspoler
Opvarmningsspolerne anvendes som en forvarmer ved
indblæsning af frisk luft til luftbehandlingsaggregatet, og
som eftervarmer for at bringe indsugningsluften op på
den ønskede temperatur eller for at bringe affugtet luft
til den ønskede temperatur. Vand, en blanding af vand/
frostvæske eller kølemiddel kan anvendes som væske.
Frostsikring
Frostsikring
uafhængig
af
kontrolsystemet
i
opvarmningsspolerne leveres efter anmodning. I et
system med en indstillet temperatur på 0-15 °C,
når vandtemperaturen falder til under den indstillede
temperatur, aktiveres alarmsignalet, og 24 V- og 230
V-relæer aktiveres og den proportionelle udgang på
frostsikringen sender signal for at åbne 2/3-vejsventilen
helt.

Kølespoler
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Kølespoler bruges til at bringe indsugningsluften til
den ønskede temperatur eller til at affugte luften til de
indstillede absolutte fugtighedsniveauer. Vand eller
kølemiddel kan anvendes som væske. Spoler der
bruger kølemiddel kan konstrueres med flere indgange
og udgange, så de fungerer sammen med flere
udendørs enheder. På spoler, der er designet med
flere input-output batterier, er hvert kredsløb designet
med tværgående kredsløb for at lade det cirkulerende
kølemiddel passere gennem hele batteriets overflade.
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For at fjerne kondensatet, der er dannet i kølespiralerne fra systemet, anvendes der som standard aftapningsbeholdere i
rustfrit stål. Aftapningsbeholderne er svejsede og har et dobbelt buet design for at fremskynde frigivelsen af kondensvand.
Der medfølger som standard en kuglevandlås på hver maskine, som sikrer mod overførsel af kemiske partikler såsom lugte.

AFFUGTERE
Befugtere anvendes til at forøge fugtigheden af indendørs
luft, især ved anvendelser hvor udeluften er kold og frisk
luft opvarmes af interne varmeapparater. Kapaciteten
og modellen af befugtere fastlægges i valg softwaren i
henhold til de ønskede luftforhold og afspejles i rapporten
sammen med udvælgelseskriteriet for befugteren.

Isotermiske befugte
I EVO Modular luftbehandlingsaggregater kan der
anvendes den ekstern damptype som bruger klar damp,
elektrodetypen, der skaber damp ved at fordampe det
blødgjorte vand fra vandbehandlingssystemerne ved hjælp
af elektroder, og modstandstypen af dampbefugtere, der
skaber damp ved anvendelse af almindeligt vand.
Befugtere med ekstern damp (FSH)
Bruges når damp leveres fra en dampkilde i anlægget.
Dampfordelerne er lavet af rustfrit stål, og specielt designede
dampkapper sikrer, at dråber dannet ved kondensation
straks inddampes. Damppenetrationsafstandene starter
ved 300 mm afhængigt af indgangsfugtigheden og de
ønskede fugtighedsniveauer.

12

Elektrodebefugtere (ELD)
Temperaturen på vandet, der bringes til løbende forhold, forøges i en cylinder
indeholdende elektroderne fremstillet af rustfrit materiale, og der dannes damp.
Elektrodeoverfladerne har et specielt design, der øger deres levetid og sikrer
en passende varmeafledning. De er egnede til hygiejniske anvendelser, og
luftfugteren har VDE-, GS- og CE-certifikater. Det specielle rengøringssystem
sikrer fjernelse af sedimenter og andre partikler i cylinderen og forøger
levetiden. De kan imødekomme behovet for befugtning op til 464 kg/t med
modulopbygning.

Modstandsbefugtere (RZT)
Temperaturen på drikkevand taget fra hanen forøges inde i en aftagelig cylinder
med en indbygget modstand, og der produceres damp. Cylinderen, der er lavet
af plast, er udstyret med højtemperaturbeskyttelse og niveaukontrolelement for at
forhindre modstanderne i at køre uden at være helt fyldt op med vand. Cylinderen
kan nemt fjernes og rengøres. Med den effektive mikroprocessorkontrol kan den
ønskede fugtighedsværdi opnås med høj nøjagtighed (± 1 %). Luftfugteren er
velegnet til brug i hygiejniske anvendelser og har VDE-, GS- og CE-certifikater.
Det specielle rengøringssystem sikrer fjernelse af sedimenter og andre partikler
i cylinderen og forøger levetiden.

Adiabatiske befugtere
Adiabatiske befugtere anvendes i HEF2E-serien til adiabatisk køling eller
fugtning i EVO Modular luftbehandlingsaggregater. De har lavt energiforbrug og
er fremstillet med VDI 6022 hygiejnecertifikat. Systemet er designet til at have
høj effektivitet og lavt trykfald, det har en flammehæmmende luftfugtighedspude
i glasfiber, cirkulationspumpe, flowbalanceringsventiler, dråbeeliminatorer og
niveausensorer. Eventuel trinstyring, enkel eller avanceret automatisering og
steriliseringssystem med ultraviolet lampe kan installeres med befugteren.
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BLÆSERE
I EVO Modular luftbehandlingsaggregater kan der vælges forskellige typer blæsere i henhold til projektets krævede
flowhastighed og statiske trykbehov og variabiliteten af disse behov. Afhængigt af brugerens krav kan der anvendes
blæsere med stik med direkte koblede motorer eller EC-motorer. Fan-array applikationer, som reducerer projektets lydtryk
og reducerer enhedens størrelse, kan også vælges.

Blæsere med stik
Disse blæsere bruges i anvendelser med medium/højt statisk tryk, og
de tilhører en klasse med høj effektivitet. Da blæseren og motoren er
direkte koblet til hinanden, forhindres tab i rem/remskivesystemet. Blæsere
med stik skal drives med en frekvensomformer for at de kan køre under
konstruktionsbetingelserne og indstille hastigheden. Vingestrukturen er en
aerofoilstruktur, der forbedrer aerodynamisk effektivitet. De kan anvendes
i alle udsugere, herunder anvendelser, hvor luften ikke må komme i kontakt
med motoren, friskluftbehandlingsenheder, enheder med recirkulation,
varmegenvindingsventilatorer og hygiejneaggregater.

Blæsere med EC-motorer
De bruges til anvendelser, hvor der kræves medium/højt statisk tryk.
Disse blæsere har elektronisk styrede motorer med den meget høje IE4effektivitetsklasse. Bladstrukturen er en aerofoilstruktur, der forbedrer
aerodynamisk effektivitet. Blæsere med EC-motorer er integreret i valgsoftwaren
og teknisk rapport om driftsbetingelser er også specificeret.
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Alle typer blæsere med EC-motor anvendt i EVO Modular luftbehandlingsaggregater
overholder EU-energistandarden (ERP) om høj effektivitet. De har elektroniske
komponenter til nem betjening, som overholder kravene i mange styresystemer
(konstant luftvolumen CAV, konstant statisk tryk/variabel luftvolumen, VAV)
Alle blæsere med EC-motor anvendt i EVO Modular luftbehandlingsaggregater
har MODBUS kommunikationsprotokol, kontrolsignaler og alarminformation kan
overføres til hovedkontrolpanelet med et dobbelt kabel.
Ud over høj energieffektivitet kan de pladsbesparende EC-motordrevne blæsere
med kompakte design anvendes som et blæser-array i større luftstrømme for
at imødekomme behovet i et meget lille område. Valgsoftwaren kan automatisk
vælge op til 6 blæsere til blæser-arrayet. Denne anvendelse skaber ikke blot en
kompakt struktur, men også driftskontinuitet i tilfælde af fejl eller vedligeholdelse.

Love for blæsere
Hastigheden, effekten og trykinteraktionerne i blæserne, der anvendes i EVO Modular luftbehandlingsaggregater, er
forudsigelige og forklares i blæserlovene. Ved at anvende disse love og ændringen i blæserens omdrejningshastighed er
det muligt at få et skøn over, hvad tryk- og effektværdierne vil være på det nye arbejdspunkt.
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(
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3

Reducering af omdrejningstallet med 10
Reducering af omdrejningstallet med 10 %
Ændring af omdrejningstallet med 10 %
% sænker det statiske tryk på 19 % og en
sænker strømforbruget med 27 % og en
sænker eller øger luftforsyningen med 10 %. øgning af omdrejningstallet med 10 % øger øgning af i omdrejningstallet med 10 % øger
det statiske tryk med 21 %
strømforbrugetmed 33 %.
Q - Flow, SP - Tryk, P - Strøm (kW) ve N - Hastighed (RPM)
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KOMPONENTER

BLANDEKAMMER
I EVO Modular luftbehandlingsaggregater er blandekamre
designet med det formål at blande frisk luft med returluft,
der kommer indefra, før den leveres tilbage indendørs.
Blandekamre anvendes ofte med det formål at imødekomme
behovet for friskluftforsyning i anvendelser, hvor der kræves
direkte ventilation af køkken/toiletventilationssystemerne,
eller når klimaanlægget bruges til at tryksætte lokalerne.

Airzone
Selection-software
beregner
automatisk
blandingsluftbetingelserne i overensstemmelse med
blandingsluftstrømningen angivet af bruger og vejrforhold
i tilfælde af valg af blandekammer. Disse oplysninger
leveres automatisk til andre komponenter såsom filtre,
spoler, blæser osv., hvilket eliminerer behovet for at
brugeren foretager en manuel beregning.

FRISK LUFT
BLANDINGSLUFT
RETURLUFT

ECONOMISER
I EVO Modular luftbehandlingsaggregater er economizersektionen designet til at blive brugt med en returblæser,
med det formål at levere en specifik mængde frisk luft
indendørs. Det er muligt at øge friskluftsforholdet for at
give optimal blandeluft ved hjælp af styresystemet. Ved
at bruge economizer-cellen er det muligt at opretholde
negativt eller positivt tryk indendørs.

Til regulering af luftstrømmen skabes der en modstand
i economizer-spjældet, og returluft/friskluftforholdet
i blandeluften justeres i overensstemmelse med det
dannede trykfald. Airzone Selection-softwaren beregner
automatisk blandingsluftbetingelserne i henhold til de
udendørs luftforhold og blandingsforholdet angivet af
brugeren, når economizer-sektionen er valgt. Disse
oplysninger overføres automatisk til næste sektion såsom
filter, batteri, blæser osv.
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FRISK LUFT
BLANDINGSLUFT
RETURLUFT

LYDDÆMPNING
EVO Modular luftbehandlingsaggregater har et lydsvagt
design takket være lavhastighedskriteriet i konstruktionen
og komponentvalget, der forhindrer turbulens i
kappekonstruktionen. I tilfælde hvor enhederne er
placeret ved siden af beboelsesområder, hvor det ønskes,
at enhedens lydniveau skal være endnu lavere, kan
lyddæmpere anvendes.
Lyddæmpere kan installeres i enhederne eller i
luftkanalerne, når pladsen er begrænset. Lyddæmperne
placeret i enheden har bedre lyddæmpningsegenskaber
og lavere lydtrykniveauer end lyddæmperne i luftkanalen
(Vs≤6.0 m / s) på grund af lave hastigheder (Vs≤2.0 m / s)

Længde

mm

Dæmpning [dB] for medium frekvens [Hz]

500
1000
1500
2000
2500

Lyddæmpningsværdierne testet i henhold til ISO 7235 for
lyddæmpere er angivet i udvælgelsessoftwaren og i det
rapporterede output i henhold til udvælgelseskriterierne.
Lyddæmperne er konstrueret i overensstemmelse med
hygiejnekriterierne for VDI 6022 og DIN 1946 (del 1 og 2).
For regelmæssigt at kunne rengøre lyddæmperenhederne
er der designet servicepaneler på enhedens kappe, og
enhederne er designet, så de er lette at afmontere.

Trykværdi

Enhedsbredde (B) = 200 / Enhedslængde (S) = 100 mm

Lyddæmpersektioner produceres i længder på 600, 1000
og1500 mm. For optimalt trykfalds- og lyddæmpningsniveau
placeres 200 mm brede lyddæmperenheder med en
afstand på 100 mm fra hinanden. Lydabsorptionsniveau
og trykfaldskriterier for standardlængder er angivet i
tabellen.

63

125

250

500

1K

2K

4K

8K

ξ

3
5
7
9
11

5
8
12
16
20

10
15
21
27
33

19
33
46
50
50

24
44
50
50
50

20
36
50
50
50

15
23
32
40
49

11
15
19
23
27

5.7
6.6
7.5
8.5
9.4

Dp trykfald er beregnet ud fra trykværdien. .
∆p = 0,6 x v2 x ξ
v er hastigheden i lyddæmperens tværsnit.

Lyddæmpere, der anvendes i EVO modulære
luftbehandlingsaggregater er enheder skabt ved at placere
blokke af stenuld, som er i brandbestandighedsklasse A1
ifølge EN 13501, i en ramme fremstillet af metalplade.
Stenulden er monteret med en speciel kappe for at
forhindre delene i at blive suget ind i luftstrømmen.
Metalpladerammen har et aerodynamisk design med
afrundede luftindløb og -udløb for at reducere trykfald og
turbulens.
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KOMPONENTER

ELEKTRISK VARMER
EVO elektrisk varmesektion er designet som en forvarmer i
meget kolde klimaer, hvor elektrisk modstand bruges som
varmekilde i modulære luftbehandlingsaggregater eller som
en eftervarmer/genopvarmer i anvendelser, hvor der ikke
er nogen anden varmekilde. Udover komfortapplikationer
anvendes elektriske varmere i applikationer, hvor
temperaturen skal styres nøje, og reaktionstiderne skal
være korte.
Elektriske varmere har to typer termostater til beskyttelse
mod overophedning som standard. En af termostaterne
afbryder automatisk strømforsyningen, når den når den
fabriksindstillede temperatur og genstarter automatisk,
når omgivelsestemperaturen falder. Den anden termostat
er indstillet til en højere temperatur (110 °C) og afbryder
strømmen, når temperaturen når den indstillede værdi, og
kræver manuelt indgreb fra teknisk personale efter kontrol
af årsagen til overophedningen.
I
EVO
Modular
luftbehandlingsaggregater
er
varmeapparatets hastighed 3 ~ 3,5 m/s for at levere
optimal værdier for overfladetemperatur/trykfald i de
elektriske varmere. I Airzone-udvalgssoftware er elektriske
varmesektioner designet automatisk i henhold til den
kapacitet og luftstrøm, der kræves i anvendelserne.

Elektriske varmere er fremstillet i overensstemmelse med
trinkontrol. I modeller med tre faser er de elektriske varmere
designet med ens belastning til hver fase. De leveres med
elektriske paneler klar til kapacitetskontrol.
Afhængigt af anvendelsen i projektet fås der et trineller proportionalsæt som ekstraudstyr. Disse sæt kan
konfigureres med eksternt on/off eller proportionalt
signal, som automatisk ændrer el-varmerkapaciteten.
Hvis el-varmeren anvendes som frostsikring i meget
kolde klimaer, kan el-varmeren styres med det ekstra
frostbeskyttelsessæt.
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Følgende komponenter kan styres for at leve op til de ønskede luftforsyningsbetingelser i enheder med SENSO PLUS
control, som er designet til EVO Modular luftbehandlingsaggregater konfigureret til særlige airconditionbehov.
VARMERE
Elektriske varmere
Elektriske varmeapparater anvendes til formål såsom forøgelse af temperaturen på indsugningsluft, forvarmning af frisk luft
udefra, således at indsugningsluften bringes til den ønskede temperatur efter affugtningsprocessen. Med SENSO PLUS
control styres de elektriske varmeapparater trinvist eller proportionalt i henhold til den indstillede temperatur for at spare
energi. Alt sikkerheds- og driftudstyr som kræves af det elektriske varmeapparat leveres som standard med SENSO PLUS
control.
Opvarmningsspole
Opvarmningsspoler anvendes til at øge temperaturen på indsugningsluften og til at bringe indsugningsluften til den ønskede
temperatur efter affugtningsprocessen. Varmtvandsspoler kan drives med proportional styring via 2- eller 3-vejsventiler. Med
SENSO PLUS control er frostbeskyttelsesmekanisme tilgængelig som standard for at forhindre forsyningsvandet i at fryse
i ekstremt kolde klimaer. Hvis returvandstemperaturen falder under en bestemt værdi, der er indstillet på styringen, skiftes
varmeventilen til 100 % åben position, og der sendes et kør-signal til cirkulationspumpen til opvarmning. Hvis temperaturen
stadig ikke stiger til den ønskede værdi, stoppes enheden, og brugeren modtager en frostalarm
DX (Kondensering) spole
De anvendes til at øge temperaturen på indsugningsluften og til at bringe indsugningsluften til den ønskede temperatur
efter affugtningsprocessen. De kan styres trinløst med en tænd/sluk-metode, der er maksimalt 16 indstillingstrin tilgængelige.
KØLERE
Kølespole
Kølespoler bruges til at sænke temperaturen på indsugningsluften og i affugtningsprocessen. Kølespoler styres med 2- eller
3-vejsventiler. Der vil blive sendt et startsignal til koldvandscirkulationspumpen, når det er nødvendigt.
DX (fordamper) spole
De bruges til at sænke temperaturen på indsugningsluften og i affugtningsprocessen. De kan styres trinløst med en tænd/
sluk-metode, der er maksimalt 8 indstillingstrin tilgængelige.
Skiftespoler
Disse spoler kan køle om sommeren og varme om vinteren. Deres kapacitet vælges som regel ud fra kølingsbehovet.
Varme- og kølekapacitet styres, og de har frostsikring under opvarmningssæsonen.
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BLÆSER
Konstant luftmængde
Nominel luftstrømning og reduceret luftstrømning
defineres som to kontrolværdier. SENSO PLUS
control måler lufttrykfaldet i blæserens sugeporte og
sammenligner luftstrømmen med den indstillede værdi
for at frembringe et arbejdssignal til frekvensomformeren
eller EC-blæseren.
Forurening af filtrene kan styres via statisk flowstyring i
blæserens driftskurve, til enhedens statiske trykbehov,
som kan være højere eller lavere end projektværdierne.
Konstant lufttryk
I EVO Modular luftbehandlingsaggregater bruges der
konstant trykstyring til at leve op til behovet for variabel
luftstrøm i luftkanalsystemet. SENSO PLUS control
genererer et arbejdssignal til frekvensomformer eller ECblæseren, der ændrer blæserhastigheden ved løbende
at måle det statiske tryk, der skabes i tilførselsluftkanalen,
og sammenligne det med den værdi, der er defineret i
systemet. Når et VAV-spjæld åbner eller lukker, kan højere
eller lavere eksterne statiske trykbehov opfyldes via
konstant trykregulering inden for blæserens driftskurve.
På denne måde forhindres ekstrem støj i kanalerne og
ubalanceret luftstrømsfordeling i forskellige mængder.
Kontrol af indendørs luftkvalitet
Luftkvalitetsføleren eller CO2-føleren, som er anbragt i
den kritiske volumen- eller returkanal indvendigt, måler
kontinuerligt luftkvaliteten. Denne værdi genererer et
signal til frekvensomformeren eller EC-blæseren, der
ændrer blæserhastigheden ved at sammenligne den med
indstillingspunktet på styreenheden. Hvis den indendørs
luftkvalitet er lavere end den ønskede værdi, øges
blæserhastigheden og dermed mængden af frisk luft.
Hvis den indendørs luftkvalitet er højere end den ønskede
indendørs luftkvalitet, reduceres blæserhastigheden og
friskluftshastigheden falder. Der sikres en betydelig
energibesparelse, da der kræves mindre opvarmning eller
afkøling af frisk luft.
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FILTRE
Trykfald i filtrene brugt til at rense luften kan styres af
SENSO PLUS control. Brugerne underrettes om, hvornår
filtrene skal rengøres og udskiftes. Kontrollen af trykfaldet
kan foretages med konstant trykfald (statisk) eller variabel
luftstrøm (dynamisk). Specielt med enheder designet
med blæsere med variabel hastighed aktiverer funktionen
Dynamic Filter Control filterservice på det rigtige tidspunkt.

VARMEVEKSLERE
STYRING AF PLADETYPE VARMEVEKSLERE
I EVO Modular luftbehandlingsaggregater med pladetype varmevekslere er der et bypass-spjæld for at kunne levere
udendørsluften direkte ind i varmeveksleren uden at komme ind i varmeveksleren under egnede vejrforhold. SENSO PLUS
control bruger temperatursensorer til at bestemme, hvornår bypasset skal åbnes og lukkes. Denne funktion, også kendt
som Free Cooling, sparer strøm ved at åbne bypass-spjældene, når udendørsluften er egnet.
I ekstremt koldt klima kan friskluftforvarmeren bruges til at forhindre luftkondensering på pladetype varmeveksleren i at
fryse og beskadige varmeveksleren. Hvis dette ikke er nok, åbnes bypass-spjældet for at forhindre, at den kolde luft
passerer over varmeveksleren. I sådanne anvendelser, der kaldes frostsikring af varmeveksler, skal der eftermonteres en
eftervarmer i enheden, og dette varmelegeme skal vælges, så det opfylder de nødvendige indsugningsluftforhold.
Roterende type varmeveksler
Når SENSO PLUS control anvendes i EVO Modular luftbehandlingsaggregater sammen med den roterende varmeveksler,
forsendes enheden med et rotordrev med variabel hastighed. Ved at styre temperaturen på indsugningsluften justeres
rotoromdrejningerne automatisk i overensstemmelse med den krævede varmegenvinding. Hvis de udendørs luftforhold er
passende, stoppes rotoren, og der udføres fri køling.
SPJÆLD
Når SENSO PLUS control anvendes i EVO Modular luftbehandlingsaggregater justeres Economizer- og Mixer-spjæld
automatisk i henhold til de ønskede blandingsluftbetingelser og mængden af frisk luft. Recirkulationsspjældene, som
tillader brug af variabel indendørs/frisk luft, justeres også automatisk efter ønsket indsugningslufttemperatur. .
UDSTYR TIL KONTROL AF FUGTIGHED
Udstyr til kontrol af fugtighed bruges til at hæve eller sænke fugtigheden i indsugningsluften. Med SENSO PLUS control
kan luftbefugtere/affugtere styres for at bringe indsugningsluften til den ønskede fugtighedsværdi.
SENSO PLUS control giver også systemstyring ud over udstyrsstyring, hvilket betyder, at enhederne kan drives med Yearly
Timer-funktionen afhængigt af arbejdsperioderne: Daglig, ugentlig, månedlig eller årlig. Med Timer-funktionen kan værdier
såsom ugentlige arbejdsdage, ferieperioder, sommertid defineres og rapporteres.
Desuden bruges Support-funktionen til at forhindre, at uønskede forhold opstår indenfor, selv når enheden ikke kører. Det
sikres at indendørstemperaturen falder til under eller overstiger en bestemt værdi selv uden for arbejdstid.
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KOMMUNIKATIONSMULIGHEDER
SENSO PLUS control understøtter alle de universelle
kommunikationsprotokoller
og
interagerer
med
andre luftbehandlingsenheder såvel som med andre
bygningsautomatiseringssystemer. ModBUS-, BACnetog EXOline-protokoller er åbne som standard, og der
er også mulighed for at forbinde med LONWORKSprotokoller som ekstraudstyr.

BRUGERGRÆNSEFLADE
Med SENSO PLUS control leveres der et standard kontrolpanel med et tastatur som brugergrænseflade. Der kan som
ekstraudstyr fås en berøringsfølsom skærm som brugergrænseflade. Der er også en webserver indbygget i kortet til
overvågning og styring af enheden via en computer. Styreenheden kan indstilles over serveren, øjeblikkelige driftsværdier
for enheden kan aflæses og retroaktive arbejdsværdier kan følges. .
WEBGRÆNSEFLADE (CLOUD CONTROL)
SENSO PLUS control forbinder webserveren over internettet og giver dig mulighed for at se og ændre indstillingerne på din
enhed på enhver computer/tablet eller mobiltelefon overalt i verden. Intet behov for komplicerede netværksindstillinger, blot
et tilsluttet netværkskabel er tilstrækkeligt. Med denne funktion er det muligt at overvåge og styre alle enheder fra forskellige
projekter på en enkelt skærm, så alle driftsværdier, aktive alarmer og indstillinger kan observeres og fjernbetjenes. Cloud
control er en mulighed der gives med SENSO PLUS, som er særligt nyttig, når det er vigtigt at betjene flere enheder inden
for få sekunder i forskellige projekter i hele verden.
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UNIKKE FORDELE VED SENSO PLUS CONTROLS

TCP/IP-forbindelse: Den integrerede webkontrolkonsol giver platform-uafhængig fjernovervågning og -indstilling. Tablet,
pc og smartphone gør din enhed tilgængelig 24/7.
BACNet-, Modbus-, EXOline-,
automatiseringssystemer.

LON-

og

CLOUDigo-kommunikationsporte

giver

nem

integration

i

alle

Med den modulære struktur kan komponenter i enheden tilføjes eller deaktiveres efter installationen.
Det giver et hurtigt og nemt konfigurationsprogram fra computeren og nem betjening med plug-and-play logik.
Der spares strøm.
Ved at levere frisk luft helt op til den nødvendige mængde, optimerer det luftkonditioneringsbelastningen som følge af
tilførslen af frisk luft.
Kører alle komponenter ved deres optimale punkter for at opnå den ønskede forsyningstemperatur.
Det optimerer varmegenvinding i henhold til indendørs og udendørs klimaforhold og giver fri afkøling ved passende
temperaturer.
Oplyser om filterservice ved konstant at observere trykfald over filtrene og informere brugeren om disse.
Det giver øjeblikkelig information om problematiske komponenter via avancerede alarmsignaler.
All components of the control are supplied from a single point, so they fit perfectly and work seamlessly.
Den ekstra CLOUDigo-platform. Systemet, som giver dig mulighed for at udvide og er designet for maksimal komfort, er
klar til brug, når du tilslutter et ethernet-kabel. Alle enheder der bruger SENSO PLUS kontrolsystemet kan ses og styres fra
en enkelt skærm.
Enhederne sender løbende data til systemet, og dataene registreres. Rapporter om energieffektivitet kan genereres ved
at analysere detaljerede data inden for bestemte datoer.

CLOUDIGO

COMPUTER, TELEFON ELLER
TABLET
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