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GOLD RECOsorptic

Återvinner effektivt värme, 
kyla och fukt för högsta  
möjliga energibesparing



GOLD RECOsorptic

RECOsorptic ger vinster  
både sommar och vinter

Bättre kylåtervinning  
på sommaren

Luftfuktighet har stor inverkan både på komfort och 
energiåtgång för värme och kyla.  Uteluftens höga 
luftfuktighet sommartid gör att den kondenserar när 
den kyls, vilket kräver extra kylenergi.  Vintertid är det 
istället torr uteluft som framför allt skapar komfort-
problem för människor genom elektrostatiska stötar 
och märkbar torrhet i ögon, näsa, mun och hals. 

Därför är Swegons nya roterande värmeväxlare 
RECOsorptic goda nyheter. Den återvinner inte bara 
temperatur på ett effektivt sätt, den sparar också 
mycket energi och pengar genom effektiv kontroll av 
överskott respektive underskott av fuktighet i uteluf-
ten.

Sommartid behövs inte så stort kylaggregat vilket 
minskar både investerings- och driftskostnad.

Bättre fuktåtervinning  
höjer komforten på vintern

Vintertid sparar man driftskostnader eftersom risken 
för påfrysning i värmeväxlaren elimineras. Men 
genom återvinning av fukt i frånluften är vinsten 
framför allt ökad komfort för människan.

RECOsorptic är utvecklad och tillverkad av Swegon 
och återvinner både luftfuktighet och temperatur på 
ett mycket effektivt sätt, baserat på många års erfa-
renhet av utveckling och kunnighet i produktionen.  

Kort payback-tid säkras av reduceringen i investe-
ringar för kylutrustning samt avsevärt minskade 
driftskostnader.

Swegons roterande värmeväxlare har exceptionellt 
hög verkningsgrad och inte bara på papperet utan 
också verifierat via Eurovent-certifiering.

Lägre drift- och investerings-
kostnader för kyla

Förhindrar påfrysning  
i värmeåtervinnaren



GOLD RECOsorptic

Fördelarna på sommaren

Fördelarna på vintern

Den fuktiga uteluften avfuktas.

Den kylda frånluften återvinns.

Den torra uteluften fuktas.

Den varma frånluften återvinns.

Sommartid är uteluften varm och fuktig. När 
uteluften kyls kondenseras fukten till vatten, 
vilket kräver mycket kylenergi.

Med RECOsorptic återvinns kylan i frånluften, 
vilket i sig minskar behovet av kylenergi. Men 
dessutom återförs en del av fukten från ute-
luften till avluften, vilket också innebär mins-
kat behov av kylenergi.

Sammantaget innebär det mindre investe-
ringskostnad eftersom mindre kylaggregat kan 
användas och även mindre driftskostnader för 
kyla.

Vintertid är uteluften kall och torr. Omvänt är 
frånluften varm och fuktig. 

Med RECOsorptic återvinns värmen i frånluf-
ten, vilket minskar behovet av värmeenergi. 
Men dessutom återvinns fuktigheten i från-
luften, vilket innebär att såväl människor som 
inredning mår bättre utan att särskilda befukt-
ningsåtgärder behövs.

En annan positiv effekt är att fuktåtervin-
ningen bidrar till att förhindra påfrysning i 
den roterande värmeåtervinnaren, vilket också 
bidrar till bätte drifteskonomi.

Uteluft

Avluft

Tilluft

Frånluft

Uteluft

Avluft

Tilluft

Frånluft
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GOLD-familjen
GOLD RECOsorptic

Luftbehandlingsaggregat GOLD är den perfekta centralpunkten för ett inneklimatsystem med mycket effektiv drift och 
smarta styrfunktioner i ett paket. Tillsammans med det stora utbudet av tillbehör ger GOLD också stor flexibilitet.

GOLD RX GOLD PX GOLD CX GOLD SD GOLD LP

Storlekar 04-120 04-30 35-120 04-120 05-08

Värmeåtervinning Roterande värme-
växlare RECOnomic 
eller RECOsorptic

Ny korsströms 
plattvärmeväxlare i 

två varianter

Batterivärmeväxlare Batterivärmeväxlare
(tillval)

Roterande värme-
växlare RECOnomic

Fläktar GOLD Wing+  GOLD Wing+ GOLD Wing+ GOLD Wing+ GOLD Wing

Fläktmotorer EC EC EC EC EC

Styrsystem IQlogic IQlogic IQlogic IQlogic IQnomic

Integrerad styrning av 
kylaggregat och värme-
pumpar

Ja Ja Ja Ja Ja

Web-kommunikation i 
nätverk

Ja Ja Ja Ja Ja

Klar för kommunikation 
med överordnat system

Ja Ja Ja Ja Ja

Utvändig färg Beige
NCS S2005-Y 30R

Beige
NCS S2005-Y 30R

Beige
NCS S2005-Y 30R

Beige
NCS S2005-Y 30R

Vit
NCS S0502-G

Toppanslutning Helt, RX Top 04-12
Delvis, RX 14-120 

Delvis, 14-30 Delvis, 35-120 Delvis, 14-120 –

Kanalanslutning med 
Full face

Ja  Ja Ja Ja Ja

Utomhusmontage Ja Ja Ja Ja –

Eurovent-certifikat AHU-06-06-319 AHU-06-06-319 AHU-06-06-319 AHU-06-06-319 AHU-06-06-319 

Fakta om GOLD
GOLD är en serie kompletta luftbehandlingsaggregat för 
komfortventilation i flera storlekar för luftflöden upp till 
cirka 14 m3/s (50 400 m3/h). 

Aggregatet har energieffektiva fläktar som klarar mycket 
höga krav på energieffektivitet. GOLD har inbyggd styr-
utrustning av typ IQlogic med ett stort antal inbyggda 
funktioner inklusive kommunikation. 

Tillbehör
Till GOLD finns ett komplett sortiment av tillbehör som  
t.ex. spjäll, luftvärmare, luftkylare, recirkulationsdel, kyl-
aggregat och värmepumpar. Samtliga modeller utom LP 
kan även installeras utomhus.


