
Behovsstyrd ventilation

Översikt

Spetsprodukterna för behovsstyrd ventilation
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När rummet används styrs ventilation och klimatisering av behovet. När rummet är tomt behövs minimal ventilation och klimatisering.
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Behovsstyrd ventilation ger hög 
komfort och låg driftskostnad

Med behovsstyrd ventilation ventileras och klimatiseras ett rum 
eller en lokal exakt så mycket som behövs, varken mer eller min-
dre. Besparingspotentialen är mycket stor, framför allt i lokaler 
som kontor, utbildningslokaler och hotellrum där variationen är 
stor mellan närvaro/frånvaro och låg/hög belastning.

Med behovsstyrd ventilation är det möjligt att klara de allt hår-
dare kraven på energieffektivet. Så mycket som 80% fläktelenergi 
och 40% värme- och kylenergi kan sparas på behovsstyrd ventila-
tion jämfört med konstant luftflöde och temperatur. 

Samtidigt ger det möjlighet till högsta komfort för människorna 
som vistas i lokalerna genom behovsstyrd reglering av värme och 
kyla.

Andra positiva effekter är att mindre aggregat och dimensioner 
ofta kan användas för ventilation, värme och kyla eftersom max 
luftflöde och klimatisering kan sänkas jämfört med konstanta 
flöden och temperaturer. Flexibiliteten blir också större vid fram-
tida omflyttningar av väggar eller ombyggnationer.

Den något högre investeringskostnaden betalar sig snabbt genom 
väsentligt lägre driftskostnader.

Exempel för en kontorsvåning

 y Upp till 80% besparing av fläktelenergi

 y Upp till 40% besparing av värme- och 
kylenergi

 y Ökad komfort genom behovsstyrd 
reglering av kyla och värme

 y Ökad flexibilitet i byggnaden

 y Mindre aggregat för ventilation, värme 
och kyla

 y Mindre maskinrum



3

Swegon har lösningar på alla nivåer
Swegon kan erbjuda enskilda produkter inom de flesta 
produkt områden som omfattas av luft behandling. Men bäst 
nytta av våra produkter får man med hela systemlösningar. 
Produkterna är förberedda för att enkelt kopplas samman och 
fungera tillsammans med högsta möjliga komfort och minsta 
möjliga energi användning. 
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Kylaggregat & värmepump NESTOR Internt nätverk/
Internet

Central fastighets-
automation

GOLD

Super WISE All Year Comfort

CONTROL Zone

ADAPT aktiva luftdon ADAPT Parasol

ADAPT Damper

Passiva luftdon

Rum
Sid 4

Illustrationen nedan visar schematiska exempel på produkter 
och lösningar för en behovsstyrd anläggning och på följande 
sidor ges inspiration och konkreta förslag för olika nivåer. 
Swegons produkter ger dock stora möjligheter till objektspeci-
fika lösningar och variationer.

Specifik produktinformation finns på www.swegon.com

CONTROL Zone CONTROL Zone
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Rumsnivå

ADAPT Sphere

ADAPT Free ADAPT Extract

ADAPT Colibri

ADAPT Damper

Intelligent spjäll för variabelt luftflöde Aktiva luftdon för variabelt luftflöde

Urval av passiva luftdon för användning till-
sammans med ADAPT Damper

Komfortmodul för variabelt luftflöde med in-
byggd intelligens och spjäll
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Fördelar
 y Energieffektiv drift eftersom ventilation, värme och kyla 

sker exakt efter behovet, varken mer eller mindre. 

 y Frikyla kan användas stor del av året. 

 y Hög komfort och dragfri miljö. 

 y Snabb och enkel inkoppling.

Exempel för kontor
Lågt till normalt kylbehov

Förutsättningar
Rum med normal värmebelastning från 
belysning, datautrustning, personer och 
solinstrålning. 

Varierande närvarograd. 

Lösning
Behovsstyrd ventilation och kyla via 
aktivt tilluftsdon. Styrning av ventil för 
värme radiator.

Komponenter
1.  Aktivt tilluftsdon ADAPT Colibri med inbyggd temperatur-

givare, närvarogivare, flödesmätning och flödeskontroll via 
motordrivet spjäll

2.  Radiatorventil

3.  Frånluft via överluftsdon till korridor, t ex CGV/RGV

Andra möjligheter
Aktiva tilluftsdon ADAPT Sphere eller ADAPT Free istället för 
ADAPT Colibri. Luftkvalitetsgivare som komplement till den 
inbyggda närvarogivaren i ADAPT Colibri. Frånluft via passivt 
frånluftsdon och ADAPT Damper eller via aktivt frånluftsdon 
ADAPT Extract.

Flödesschema
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Funktion
Tilluftsdonets inbyggda närvarogivare ger signal för öppning 
eller stängning av det motordrivna spjället till närvaroflöde vid 
närvaro och minflöde vid frånvaro.

Tilluftsdonets inbyggda temperaturgivare ger signal för steglös 
flödesökning från närvaroflöde till maxflöde vid kylbehov samt 
för reglering av radiatorventiler vid värmebehov. Vid frånvaro till-
låts rumstemperaturen öka eller minska mer än vid närvaro, allt 
för spara energi.
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Flödesschema

Exempel för kontor
Normalt till högt kylbehov

Förutsättningar
Rum med hög värmebelastning från 
belysning, datautrustning, personer och 
solinstrålning.

Varierande närvarograd. 

Lösning
Behovsstyrd ventilation med kyla och 
värme via aktiv vattenburen klimatlös-
ning med variabelt luftflöde.

Komponenter
1.  Komfortmodul ADAPT Parasol med tilluft, kyla och värme 

inklusive ventil och ventilställdon samt inbyggd närvarogivare, 
temperaturgivare, kondensgivare, flödesmätning och flödes-
kontroll via motordrivet spjäll

2.  Kyl- och värmevatten

3.  Frånluft via ADAPT Damper slavstyrd från ADAPT Parasol

4.  Frånluftsgaller, t ex ALG

Andra möjligheter
Sensormodul placerad på vägg istället för inbyggd i ADAPT 
Parasol. Luftkvalitetsgivare som komplement till den inbyggda 
närvarogivaren i sensormodulen för ADAPT Parasol. Frånluft 
via överluft till korridor. Fönsterkontakt för anpassad reglering 
av luftflöde och temperatur vid öppet fönster. 

Fördelar
 y Energieffektiv drift eftersom ventilation, kyla och värme sker 

exakt efter behovet, varken mer eller mindre.

 y Hög komfort med möjlighet till individuell reglering. 

 y Unika drifts- och komfortfördelar tillsammans med Super 
WISE samt GOLD-funktionen All Year Comfort.

 y Snabb och enkel inkoppling.

Funktion
Komfortmodulens närvarogivare ger signal för öppning eller 
stängning av det motordrivna spjället till närvaroflöde vid när-
varo och minflöde vid frånvaro. Temperaturgivaren ger signal för 
reglering av komfortmodulens vattenventiler. Spjäll för frånluft 
slavstyrs från ADAPT Parasol.

Vid frånvaro tillåts luftflödet att minska till minflöde och rums-
temperaturen tillåts att öka mer än vid närvaro, allt för spara 
energi.  

Individuell reglering av inställt temperaturbörvärde kan ske direkt 
på sensormodulen, alternativt på väggmonterad sensormodul.
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Exempel för klassrum/konferensrum
Varierat luftbehov och lågt till normalt kylbehov

Komponenter
1.  Rumsregleringsspjäll ADAPT Damper (master) för frånluft 

med inbyggd temperaturgivare, luftkvalitetsgivare (VOC), 
flödesmätning och flödeskontroll via motordrivet spjäll

2.  Rumsregleringsspjäll ADAPT Damper (slav) för tilluft med 
inbyggd temperaturgivare, flödesmätning och flödeskontroll 
via motordrivet spjäll

3.  Radiatorventiler 

4.  Närvarogivare 

5.  Tilluftsdon som klarar variabla flöden och hög undertempera-
tur, t ex LOCKZONE, COLIBRI och EAGLE Ceiling

6.  Frånluftsdon, t ex PELICAN Ceiling

Andra möjligheter
Frånluft via aktivt frånluftsdon ADAPT Extract istället för pas-
siva luftdon och ADAPT Damper.

Flödesschema

Funktion
Närvarogivaren ger signal för öppning eller stängning av de 
motordrivna rumsregleringsspjällen till närvaroflöde vid närvaro 
och minflöde vid frånvaro. Frånluftsspjället utgör masterspjäll 
och slavstyr tilluftsspjället. 

Temperaturgivaren i frånluftsspjället ger signal för reglering av 
radiatorventiler vid värmebehov samt kyla via steglös ökning 
av luftflödet från närvaroflöde till maxflöde. Vid frånvaro tillåts 
rumstemperaturen öka eller minska mer än vid närvaro, allt för 
spara energi. Luftkvalitetsgivaren (VOC) ökar luftflödet om 
inställt gränsvärde överskrids.

Fördelar
 y Energieffektiv drift eftersom ventilation och värme sker 

exakt efter behovet, varken mer eller mindre. 

 y Frikyla kan användas stor del av året. 

 y Säkerställd luftkvalitet via luftkvalitetsgivare (VOC) som 
detekterar flyktiga organiska ämnen. 

 y Vid renovering kan rumsregleringsspjäll monteras i kor-
ridor, endast närvarogivare behövs i rummet.

 y Snabb och enkel inkoppling.

Förutsättningar
Klassrum/konferensrum med varierande 
belastning. Höga krav på luftmängd och 
luftkvalitet.

Varierande närvarograd och belastning. 

Lösning
Behovsstyrd ventilation via rumsreg-
leringsspjäll. Styrning av ventiler till 
värme radiatorer.
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Exempel för konferensrum
Varierat luftbehov och normalt till högt kylbehov

Flödesschema

Fördelar
 y Energieffektiv drift eftersom ventilation, värme och kyla 

sker exakt efter behovet, varken mer eller mindre. 

 y Kyl sekvensen kan väljas för bästa komfort eller bästa eko-
nomi.

 y Mycket hög komfort och luftkvalitet med möjlighet till 
individuell reglering.

 y Snabb och enkel inkoppling.

Förutsättningar
Konferensrum med oregelbunden 
användning. Höga krav på luftmängd 
och temperaturreglering vid maximal 
belastning.

Varierande närvarograd och belastning. 

Lösning
Behovsstyrd ventilation, kyla och värme 
via vattenburen klimatlösning och spjäll.
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Komponenter
1.  Komfortmodul ADAPT Parasol med tilluft, kyla och värme 

inklusive ventil och ventilställdon samt inbyggd närvarogivare, 
temperaturgivare, kondensgivare, flödesmätning och flödes-
kontroll via motordrivet spjäll

2.  Sensormodul till ADAPT Parasol med inbyggd närvarogivare 
och temperaturgivare, placerad på vägg

3.  Kylvatten och värmevatten

4.  Frånluftsdon, t ex PELICAN Ceiling

5.  Frånluft via ADAPT Damper slavstyrd från ADAPT Parasol

6. Fönsterkontakt

Andra möjligheter
Endast kylvatten i PARASOL och styrning av radiatorventiler 
för värme. Luftkvalitetsgivare som komplement till den inbyggda 
närvarogivaren i sensormodulen för ADAPT Parasol. Frånluft 
via överluft till korridor. Vid behov av större tillluftsmängd kom-
plettering med aktiva luftdon eller ADAPT Damper och passiva 
luftdon.

Funktion
Sensormodulens närvarogivare ger signal för öppning eller stäng-
ning av de motordrivna spjällen till närvaroflöde vid närvaro och 
minflöde vid frånvaro. Temperaturgivaren ger signal för reglering 
av komfortmodulens vattenventiler. Spjäll för frånluft slavstyrs 
från ADAPT Parasol.
Vid frånvaro tillåts luftflödet att minska till minflöde och rums-
temperaturen tillåts att öka eller minska mer än vid närvaro, allt 
för spara energi. Fönsterkontakten ger vid öppet fönster signal 
för avstängd värme, kyla och ventilation samt vid frostrisk för 
ökad värme. 
Kylsekvens kan väljas för bästa komfort (vattenkyla först, sedan 
ökat luftflöde) eller för bästa ekonomi (ökat luftflöde först, sedan 
vattenkyla).
Individuell reglering av inställda temperaturbörvärden kan ske 
på sensormodulen.
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Här finns redan behovsstyrd ventilation

Roissy Parc Mail, kontor, Paris, FrankrikeBest Western, hotel, Årjäng, Sverige

PWC, kontor, Olso, Norge

AMC Hospital - Beddenhuis, sjukhus, Amsterdam, NederländernaDebenhams, butik, Llandudno, Storbritannien

Elit Grand Palas, hotell, Istanbul, Turkiet
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Zonnivå

CONTROL Zone

Zonspjället CONTROL Zone används för att klara 
flödesförändringar snabbare i större anläggningar. 

CONTROL Zone kan användas både som master- och 
slavspjäll och för både tilluft och frånluft. Genom 

smart tryck- och flödesreglering kan CONTROL ZONE 
även användas vid renovering.

CONTROL Router

CONTROL Router är en intel-
ligent kommunikationsenhet 

som kan användas på zonnivå 
när man önskar konstant 

luftflöde men behovsstyrning 
av värme eller kyla till vat-

tenburna rumsprodukter som 
t.ex PARASOL, PACIFIC eller 

PARAGON.
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Exempel för zonstyrning
Ger stabil och ekonomisk drift

Balanserad ventilation på rumsnivå
1.  Zonspjäll CONTROL Zone med inbyggt spjällställdon för till-

luft (tryckstyrt)

2.  Tryckgivare för zonspjäll CONTROL Zone, tilluft

3.  Zonspjäll CONTROL Zone med inbyggt spjällställdon för 
frånluft (tryckstyrt)

4.  Tryckgivare för zonspjäll CONTROL Zone, frånluft

5.  Kontorsrum med aktiva till- och frånluftsdon/spjäll för balan-
serad ventilation

6.  Passivt tilluftsdon i kapprum från konstant tilluftsflöde

7.  Passiva frånluftsdon i toalettgrupp för konstant frånluftsflöde

Zon 1 Zon 2

Funktion 
I en mindre anläggning klarar GOLD-aggregatet nödvändig 
tryckstyrning. I större system används zonspjäll, som delar upp 
systemet i mindre zoner. Zonspjällen reagerar snabbare på flödes-
förändringar än vad ett centralt aggregat gör, vilket ger en stabil 
ventilationsanläggning med färre motorrörelser i systemet.

Inget kanaltryck stryps bort i onödan och kanaltrycket kan hållas 
så lågt som 40–60 Pa i zonen, vilket ger en ekonomisk drift.

I zonexemplen ovan framgår att zonspjällen i WISE-systemet 
klarar både balanserad (zon 1) och mixad (zon 2) lösning.

Central frånluft och balanserad ventilation 
på rumsnivå
1.  Zonspjäll CONTROL Zone med inbyggt spjällställdon för till-

luft (tryckstyrt)

2.  Tryckgivare för zonspjäll CONTROL Zone, tilluft

3.  Zonspjäll CONTROL Zone med inbyggt spjällställdon för 
central frånluft i korridor (tryckstyrt)

4.  Tryckgivare för zonspjäll CONTROL Zone, central frånluft

5.  Zonspjäll SLAVE Zone med inbyggt spjällställdon för frånluft 
(slavstyrs av zonspjäll 1)

6.  Kontorsrum med aktiva till- och frånluftsdon/spjäll för balan-
serad ventilation

7.  Kontorsrum med aktiva tilluftsdon och frånluft via överlufts-
don till korridor

8.  Passivt tilluftsdon i kapprum för konstant tilluftsflöde

9.  Passiva frånluftsdon i toalettgrupp för konstant frånluftsflöde

Fördelar
 y Snabb anpassning till tryckförändringar på grund av variabla 

luftflöden i rummen.

 y Inget kanaltryck stryps bort i onödan.

 y Lågt kanaltryck i zonen, vilket ger en tyst anläggning och 
ekonomisk drift.  
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Delsystemnivå

All Year Comfort

Komplett och kompakt luftbehandlingsaggregat 
i flera storlekar och utföranden och med inbyggd 

styrutrustning. 

Styrenhet för primärkretsar med kylvatten 
och/eller värmevatten.

Luftbehandlingsaggregat 
GOLD

Super WISE

Kommunikationsenhet med fastighetsauto-
mation, luftbehandlingsaggregat GOLD samt 
underliggande produkter som ingår i system 

WISE samt CONDUCTOR.
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Super WISE
Kommunikationsenheten Super WISE har kontakt med alla 
intelligenta  spjäll och rumsprodukter. Super WISE kommunice-
rar med GOLD-aggregatet för att minimera erforderligt tryck i 
stamkanaler.

Den inbyggda webbsidan i Super WISE konfigureras automatiskt 
utifrån inkopplade produkter och visar systemet i en överskådlig 
trädstruktur. Är- och börvärden kan läsas och ändras ända ner 
på rumsnivå. Inga andra program än en vanlig webbläsare (t.ex. 
Internet Explorer) behövs.

Kommunikation med central fastighetsautomation sker via Mod-
bus RTU/TCP, BACnet TCP och EXOline. 

Exempel på webbsida i Super WISE (på engelska, språk kan väljas).

Luftbehandlingsaggregat GOLD
GOLD är en serie kompletta luftbehandlingsaggregat för kom-
fortventilation i flera storlekar för luftflöden upp till cirka 14 m3/s 
(50 400 m3/h). GOLD kan erhållas med roterande värmeväxlare, 
korsströms plattvärmeväxlare eller batterivärmeväxlare.

Aggregatet har lågenergifläktar med nyutvecklad EC-teknik som 
klarar stort flödesområde med bibehållen verkningsgrad. 

Den integrerade styrutrustningen har ett stort antal styrfunktio-
ner, varav följande är särskilt lämpade för behovsstyrd ventila-
tion:

 − Tryckreglering av fläktar

 − Slavstyrning av fläktar

 − Kompensering för uteluftstemperatur

 − Sommarnattkyla

 − Behovsstyrning av kyl- och värmevattenproduktion via funktio-
nen SMART Link

 − Behovsstyrning av framledningstemperatur för kylvatten och 
värmevatten via styrenheten All Year Comfort

GOLD styrs via en användarvänlig touch-skärm, men kan också 
styras via mobiltelefon, dator eller central fastighetsautomation.

All Year Comfort
All Year Comfort är en kompletterande styrenhet till GOLD 
för behovsstyrning av kyl- och värmevatten till aggregatets 
kyl- och värmebatterier eller till vattenburna rumsprodukter. 

All Year Comfort styr ventiler och/eller pumpar så att erfor-
derlig framledningstemperatur alltid erhålles. För optimal 
anpassning till anläggningens behov finns inställningar för 
utekompensering, rumskompensering, nattkompensering och 
daggpunktskompensering.

Pumpar och ventiler kan larmövervakas och vid säsongsstil-
lestånd kan de motionsköras.
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All Year Comfort kan styra primärvattenkretsar till aggregatets kyl- 
och värmebatterier eller till vattenburna rumsprodukter.  

Delsystemexempel
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Systemnivå

Central kommunikationsenhet som utgör 
anslutningspunkt för alla intelligenta Swegon-

produkter i byggnaden.

NESTOR

TETRIS
Luftkylt vätskekylaggregat i flera storlekar och 

konfigurationer med kylkapacitet upp till 700 kW.
Finns även i reversibel modell.

Kylaggregat & värmepumpar
Swegon kan erbjuda ett heltäckande sortiment av kylag-

gregat och värmepumpar för komfortventilation. 
Två exempel:

TETRIS W
Vätskekylt vätskekylaggregat i flera storlekar och 
konfigurationer med kylkapacitet upp till 615 kW.

Finns även i reversibel modell och som endast   
värmepump.
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Kylaggregat & värmepump NESTOR Internt nätverk/
Internet
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Systemexempel
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Super WISEGOLD

Kylaggregat

NESTOR
LAN/Modem

NESTOR och kylaggregat
NESTOR är en kommunikationsenhet på systemnivå. 
NESTOR kopplar samman alla intelligenta Swegon-
produkter i byggnaden till en och samma punkt.

NESTOR utnyttjar hela intelligensen hos alla de 
anslutna produkterna, skapar gemensamma larmlistor, 
fastställer prioritet för värme och kyla och bidrar till 
att optimera temperaturer för värme och kyla för upp 
till 8 delsystem i byggnaden.

NESTOR kan också användas i virtuella interna nät-
verk mellan upp till 8 byggnader för centralstyrning av 
ventilation och inomhusklimat.

GOLD

Reversibelt 
kylaggregat

Passiva luftdon lämpliga för 
både kyld och värmd luft

SMART LinkGOLD som systemprodukt
Luftbehandlingsaggregat GOLD har ett avancerat styrsystem 
som klarar behovsstyrd ventilation i mindre system utan spjäll 
eller kommunikationsenheter. Användningsområdet kan vara 
större samlingslokaler, butiker, produktionslokaler och liknande.

Anläggningen kan till exempel bestå av luftbehandlingsaggregat 
GOLD försett med ett vattenbatteri av kombityp, ett reversibelt 
kylaggregat, kanalsystem, luftdon, temperaturgivare och luftkva-
litetsgivare.

Via funktionen SMART Link producerar det reversibla kylag-
gregatet behovsstyrt kylvatten vid kylbehov eller värmevatten vid 
värmebehov. 

På indikering från luftkvalitetsgivare regleras luftflödet steglöst 
efter behovet och på indikering från temperaturgivare regleras 
temperaturen med hjälp av styrfunktionerna Heating & Cooling 
Boost.



We make every breath count.
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