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Rumsprodukter
DCV
Alla don som ingår i Swegons WISE-system är variabel-
flödesdon. De håller exakt rätt luftflöde med avseende 
på närvaro och rumstemperatur vilket gör att man alltid 
har precis så mycket luft i rummet som är nödvändigt. 
När rummet är tomt, eller kravet på tilluft är lågt sparas 
energi. Variabla luftflöden är en förutsättning i de fall 
komfortkyla via tilluften skall utnyttjas.

Ett behagligare inomhusklimat kan fås, framförallt i norra 
Europa, om variabla flöden används i de fall man inte 
har komfortkyla - ett alternativ som sällan utnyttjas. Med 
möjligheten att minska på tilluftsflödet kan frikyla utnytt-
jas när utetemperaturen är lägre än rumstemperaturen. 
Detta sker ofrivilligt och leder till dålig termisk komfort i 
rummet, framförallt under höst och vår, då undertempe-
rerad tilluft körs i kombination med CAV-system.

Tryckoberoende
WISE är ett tryckoberoende system. Donen ställer in sig 
till rätt flöde oberoende av tillgängligt tryck i kanalen före 
donet. Det gör att system WISE fungerar utmärkt även 
vid renovering och ombyggnad, då man vill behålla det 
befintliga kanalsystemet. Aggregatet och zonerna måste 
vara tryckstyrda.

Sensormodul
Samtliga don är utrustade med en integrerad sensor-
modul som innehåller sensorer för de absolut vanligaste 
styrparametrarna. 

Där finns närvarogivaren, som minimerar luftflödet och 
ökar dödzonen för temperaturreglering då ingen vistas 
i rummet. Vid närvaro går börvärdena tillbaks till när-
varoläge, och minimiflödet ökar till det krav som gäller. 
Temperaturgivaren känner av rumstemperaturen och 
ger order om att öka/minska luftflödet efter behov. En 
funktionsindikator berättar med ett behagligt, knappt 
märkbart, grönt sken att allt i donet fungerar som det 
ska. Lampans sken ändras till rött om något skulle vara 
fel; regulator, tryckgivare eller liknande. Indikatorn kan 
även användas för att informera om att önskad komfort 
i rummet innehålls, med avseende på temperatur och 
luftkvalitet (om luftkvalitetsgivare används). 

Dessutom är det via sensormodulen som man med 
hjälp av handenheten TUNE Adapt justerar börvärden, 
ändrar inställningar, och läser av ärvärden. Uttag för 
TUNE Adapt finns på insidan av den enkelt demonterbara 
sensormodulen. Se figur 3.

Figur 2. Sensormodulen.

Figur 1. ADAPT Colibri.

Figur 3. Inkoppling av handenheten.
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Kopplingsbox
Med varje don (master) följer en kopplingsbox, CON-
NECT Adapt, figur 3, för enkel montering och inkoppling. 
Kopplingsboxen monteras förslagsvis på väggen. I boxen 
finns inkoppling av 24 V. Inkoppling av donet görs väldigt 
enkelt med medföljande RJ45-kabel (Internetkabel) LINK 
Adapt, som ”klickas” i donet respektive kopplingsboxen, 
se figur 4. Eftersom donet är tryckoberoende och leve-
reras förinställt från fabrik med min- och maxflöde samt 
övriga börvärdesinställningar, är det injusterat och igång 
efter montage. 

Donet är förberett för överordnat system (Modbus RTU). 
Då kopplas en andra kabel, LINK Modbus (RJ12-telefon-
kabel) in mellan don och kopplingsdosa och donet är 
därmed klart för kommunikation via överordnat system. 
Styrentreprenören kopplar in sig på plintar i kopplingsdo-
san. Nödvändig adressering finns tillgänglig i den projekt-
handbok som följer med varje projekt (levereras tillsam-
mans med TUNE Adapt), men kan även laddas ned från 
www.swegon.com.

Utöver dessa kopplingsmöjligheter finns dessutom:

Utgång för slavstyrning av frånluft (RJ45 för enkel •	
inkoppling av WISE-produkt).

Utgång 0-10 V DC för slavstyrning av frånluft (plint för •	
inkoppling av annan produkt: 12, 13). 

Utgång 24 V AC pwm för styrning av radiator i sekvens •	
då inte tvåstegskyla används.

Tvåstegskyla med vatten i andra steget (inaktiverar •	
värme i sekvens.

Utgång 24 V för utnyttjande av närvarogivare (för t ex •	
belysningsstyrning).

Ingång för manuell börvärdesomställare TUNE Temp. •	
alternativt CO

2
-givare DETECT Quality).

Ingång för extern närvarogivare DETECT Occupancy.•	

Figur 5. ADAPT don, kopplingsschema.

D1 D0 C

A1  A2  1   3

0
24
NO
C
NC

Figur 4. CONNECT Adapt kopplingsbox, stängd och öppen.
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Större rum och lokaler
Vid större luftflöden rekommenderas aktiva spjäll istäl-
let för aktiva don. Det ger färre rörliga delar och en mer 
kostnadseffektiv lösning. Swegon har rumsspjäll speciellt 
utvecklade för behovsstyrd ventilation, med möjlighet att 
reglera ned till väldigt låga luftflöden med god mätnog-
grannhet. Eftersom spjällen är kanalprodukter saknas 
sensormodulen med dess ingående temperatur och 
närvarogivare. 

Rumsspjäll
Swegon har två typer av rumsspjäll, ADAPT Damper och 
CONTROL Damper. Beroende på utifrån vilka parametrar 
du vill kontrollera rummet, vilka luftflöden som krävs i 
rummet, om du vill styra värme och/eller tvåstegskyla 
i sekvens, så användas antingen ADAPT Damper eller 
CONTROL Damper. För detaljerad information hänvisas till 
respektive produkts produktblad.

Clean Air Control
Med Clean Air Control funktionen regleras luftflödet 
för bibehållen luftkvalitet utifrån mängden VOC (volatile 
organic compounds = lättflyktiga organiska föreningar) 
och andra gaser som emitteras i rummet från möbler, 
människor mm. CAC-givaren mäter inte CO

2
, men är 

konfigurerad för att även korrelera med CO
2
. Det innebär 

att den reagerar på samma sätt som en konventionell 
CO

2
-givare med avseende på människors närvaro i ett 

rum, men reagerar utöver det även på ämnen som en 
CO

2
-givare inte reagerar på.

Figur 7. CONTROL Damper.

Figur 6. ADAPT Damper
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Figur 9. DETECT Occupancy, vägg- respektive takmonterad.

Figur 8. DETECT Quality. 

Tillbehör ADAPT rumsprodukter
DETECT Quality 
Väggplacerad koldioxidgivare som kopplas till kopplings-
boxen i de fall luftflödet i rummet skall styras även utifrån 
luftkvalitet. Givaren är förinställd och kalibrerad från 
fabrik. Förinställt gränsvärde är 1000 ppm.

DETECT Occupancy
DETECT Occupancy är närvarogivare av IR-typ som an-
vänds i kombination med ADAPT Damper för omställning 
mellan närvaro och frånvaro. Ställbar till/frånslagsfördröj-
ning. Finns för vägg- eller takmontering. Till väggmonte-
rad variant ingår ett fäste som medger vinkling av givaren 
för bästa täckning av rummet.

TUNE Adapt
Handenhet för kontroll av ärvärden och inställning av 
börvärden, (samtliga don är förinställda från fabrik). För 
att läsa av ärvärden och/eller eventuellt ändra börvärden 
behövs en handenhet. Swegon rekommenderar att det 
finns minst en handenhet till varje anläggning.

TUNE Temp 
Börvärdesomställare för individuell höjning/sänkning av 
rumstemperatur av användaren. TUNE Temp monteras 
vanligtvis vid sidan om dörren på innervägg och kopplas 
också in i kopplingsboxen.

DETECT Temp
Extern temperaturgivare för användning när ADAPT 
Damper används i kombination med överluft och central 
frånluft. Masterspjället sitter då i tilluftskanalen och behö-
ver en extern temperaturreferens.

LINK Modbus
LINK Modbus behövs i de fall man vill kommunicera ner 
på rumsnivå från ett överordnat system. LINK Modbus är 
en snabbkabel för enkel installation. För enkel infästning 
av kablage rekommenderas Swegons kabelkit FIX Link. 
LINK Modbus används för att kommunicera med master-
donen. Önskas dessutom kommunikation med slavdonen 
måste dessa också kopplas upp mot Modbus-slingan. 
Detta görs genom att slavdonet kompletteras med en 
CONNECT Adapt och en LINK Modbus alternativt med 
SPLIT Link mellan slavdonen.

LINK Tuneadapt
RJ12 modularkabel för förlängning av uttaget till TUNE 
Adapt, medger kontakt från rumsnivå med ADAPT  
Damper monterat högt ovan undertak.

LINK Adapt
RJ45 modularkabel för inkoppling mellan masterdon/spjäll 
och CONNECT Adapt vid behov av andra längder än som 
ingår i leveransen.

SPLIT Link
Grenkoppling för inkoppling av slavar, finns för både LINK 
Adapt (RJ45) och LINK Modbus (RJ12).

Figur 10. TUNE Adapt

Figur 13. LINK Modbus, LINK Tuneadapt.

Figur 12. LINK Adapt. 

Figur 11. TUNE Temp, DETECT Temp.
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Figur 17. Ventil VALVE-S respektive VALVE-A med monterat ställdon 
ACTUATOR.

FIX Link
FIX Link för fixering av sladdar mot exempelvis kanaler. 
Hållaren skruvas mot kanalen med plåtskruv, buntbandet 
träs igenom och låser sladden. Plåtskruv ingår ej.

POWER Adapt
1-fas skyddstransformator för stickproppsanslutning/ 
fast inkoppling, ojordat eller jordat. Transformatorn är 
tillverkad i slagtålig ljusgrå självslocknande thermoplast. 
POWER Adapt 20 klarar att driva ett normalt kontorsrum 
med ADAPT-don samt upp till tre radiatorventiler. För fler 
rum erfodras större transformator. Uppfyller gällande krav 
på elsäkerhet/emission och immunitet.

ACTUATOR
För att undvika att radiatorerna värmer samtidigt som 
luften kyler ner rummet kan samtliga WISE-don styra upp 
till tre radiatorställdon i sekvens. Swegon kan även leve-
rera ställdonet komplett med ventil och passande adapter.

VALVE
Radiatorventil i vinklat eller rakt utförande. Mattförnicklad 
mässing.

ADAPT Relay
Relä för belysningsstyrning on/off avsett för inbyggnad i 
väggdosa eller liknande. Som alternativ kan reläet levere-
ras med rund kapsling typ CONNECT Adapt, skyddsklass 
IP30.

FSRb
Fästsvep tillverkat i förzinkad stålplåt, används för att 
underlätta montage och demontage av spjällenheter. 
Fästsvepet har justerabara excenterlås för enkel och snabb 
låsning/öppning. Gummipackningen medger tätning 
direkt mot kanalnippel. Fästsvepet monteras alltid på 
”rumssidan” av spjället. 

Figur 16. Lägesindikator ACTUATOR. 

Figur 18. ADAPT Relay i okapslat utförande (N) samt kapslat (C).

Figur 19. Fästsvep FSR.

Figur 14. SPLIT Link. FIX Link.

Figur 15. POWER Adapt 20 VA respektive 60/150 VA.
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Dimensionering
Val av flöde:
Vid val av don eller spjäll utgår man alltid från dimensio-
nerande flöde. Valet avgörs antingen av antalet personer 
som skall vistas i rummet samtidigt eller de värmelaster 
som måste tas om hand. Vilka flödeskrav som gäller 
varierar från land till land, men man kan generellt säga att 
man bör dimensionera luftflödet utifrån 10 l/s och person.

Värmelaster:
De värmelaster som måste tas om hand är:  
ca 100 W/person, belysning ca 10 W/m2, eventuell dator 
(150 W/dator) samt värme alstrad av annan elektronik.

Dessa värden skiljer sig väldigt lite från fall till fall, men 
en annan viktig värmekälla att beakta är solinstrålningen. 
Beroende av fönsterytans storlek, fönstrets kvalitet, 
väderstreck samt om solskydd finns kan resultatet variera 
stort. En klimatberäkning för ett antal representativa rum 
rekommenderas därför.

Cellkontor 10 m2 klimatkrav 23 °C, tilluftstemperatur 15 °C
Antal personer 1 100 W

Belysning 100 W

Dator 1 150 W

Sol 100 W

450 W

DT = 8 K ger 450 / (1,2 x 8) ≈ 45 l/s

Dimensionera för max luftflöde 45 l/s. 
Minsta flödet vid närvaro sätts förslagsvis till 12 l/s och 
frånvaroflödet till 5 l/s.

Funktionalitet i standardutförande
Swegons donserie ADAPT ventilerar och kyler utifrån  
temperatur och närvaro. Temperaturkrav vid närvaro är 
22 °C ±1°, vid frånvaro finns möjlighet att acceptera 
större avvikelser från klimatkravet 22 °C +3, -2°. Då 
accepteras 20 °C på vintern samt 25 °C på sommaren 
och på så vis sparas energi. För ytterligare besparing kan 
närvarogivarens signal användas för att styra belysningen 
i rummet.

I många fall är denna funktionalitet tillräcklig, men det är 
också möjligt att få dessa funktioner med tillbehör:

Förbereda donen för Modbuskommunikation mot ett •	
överordnat system

Styra rummet utifrån CO•	
2
-värde

Styra radiatorventiler i sekvens•	

Tvåstegskyla (eliminerar värme i sekvens)•	

Slavstyra andra till- och frånluftsdon•	

Låta brukaren själv variera temperaturen i rummet •	
(börvärdesomställare)

Exempel 1

Ljud/kastlängd:
Välj don eller spjäll som klarar av det maximala luftflödet. 
Kontrollera eventuella ljudkrav, maximalt tryckfall över 
donet och kastlängd. Hänsyn skall tas till addering av ljud-
källor om rummet skall ha både till- och frånluft (balans), 
använd snabbvalstabellerna på produktbladets förstasida, 
eller dimensioneringsdiagrammen.

Central frånluft eller balans i rummet?
Att endast ha tilluft i rummet med överluft ut i korridor är 
den mest ekonomiska lösningen och att rekommendera i 
de flesta fall. När rummen blir större och luftflödena ökar, 
eller om krav på överhörning föreligger (t ex samtalsrum) 
bör man använda sig av balans i rum. Här följer några 
olika rumslösningar med ingående produkter.
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Kontorslandskap
Kontorslandskap idag, cellkontor imorgon. Flexibilitet, att 
kunna erbjuda ändringar utifrån kundens önskemål utan 
att kostnaderna springer iväg, är viktigt för fastighetsä-
garen. Därför rekommenderas att man konstruerar med 
”tänkta” väggar redan från början och väljer ett tillufts-
don per fönstermodul. 

Konferensrum 25m2, klimatkrav 23 °C,  
tilluftstemperatur 15 °C
Antal personer 15 1500 W

Belysning 200 W

Presentationsutrustning 300 W

Solinstrålning 300 W

2300 W

Dt = 8 K ger 2300 / (1,2 x 8) ≈ 230 l/s

Dimensionera rummet utifrån max luftflöde 250 l/s.

Minsta flödet vid närvaro sätts förslagsvis till 50 l/s och 
frånvaroflödet till 25 l/s. Till- och frånluft i balans rekom-
menderas i detta fall, för att säkert undvika problem med 
överhörning.

Funktionalitet i standardutförande
Swegons spjäll ADAPT Damper med CAC-funktionalitet 
ventilerar och kyler utifrån temperatur och luftkvalitet. 
Spjället innehåller en integrerad temperaturgivare och en 
integrerad luftkvalitetsgivare. Masterspjället skall sitta på 
frånluftssidan och slavstyra tilluftsflödet.

För att kunna använda sig av ett frånvaroflöde komplet-
teras denna lösning med en externt monterad närvarogi-
vare, vilket dessutom ger möjlighet till andra rumsbörvär-
den vid frånvaro. Detta ger fastighetsägaren ännu större 
energibesparing.

Det går det även att:

Förbereda spjällen för Modbuskommunikation mot ett •	
överordnat system

Styra radiatorventiler i sekvens•	

Tvåstegskyla (eliminerar värme i sekvens)•	

Låta brukaren själv variera temperaturen i rummet •	
(börvärdesomställare)

Exempel 2

Exempel 3

Ett alternativ är att låta ett don vara master åt ett flertal 
slavdon. Swegons rekommendation är att man redan från 
början installerar varje don som masterdon. Då arbetar 
donen helt individuellt och eventuella tillbehör såsom 
Modbus-kommunikation och radiatorstyrning är kopplat 
till rätt don.
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Zonprodukter
Varför zonspjäll?
I ett behovsstyrt ventilationssystem är det flödet som 
regleras, utifrån rummets behov. Övriga delar av systemet 
är tryckstyrda. När luftflödet i ett rum ändras, skall fläkten 
kompensera för denna ändring. I större system känner 
inte aggregatet av en sådan liten ändring. Resultatet blir 
att donen i rummen bredvid börjar anpassa sig för att 
hålla sina flöden vilket i sin tur leder till onödigt mycket 
motorrörelser. För att förhindra detta delas systemet 
upp i mindre delar, zoner, som styr mot sina respektive 
referenstryck. Detta ger snabbare reaktion på tryckför-
ändringar och därmed ett stabilare system med optimerat 
antal motorrörelser.

Vad är en zon?
Ett typexempel på en zon är ett våningsplan eller en del av 
ett våningsplan. På samma sätt som aggregatet kontrol-
lerar tryck- och flödesbalans för hela systemet, kontrollerar 
zonspjällen tryck- och flödesbalans inom en del av systemet, 
en zon. 

Hur fungerar zonspjället?
Som zonspjäll används CONTROL Damper (som också 
kan användas som rumsspjäll). Zonspjällets huvuduppgift 
är att hålla konstant tryck i respektive grenkanal. Spjället 
mäter samtidigt flöde och kan därför även slavstyra andra 
spjäll. Zonspjället kan även användas som ett konstant-
flödesspjäll i vissa fall. Kommunikation mellan spjäll och 
överordnade system sker via Modbus RTU. För att addera 
och subtrahera flera flöden inom en zon kompletteras 
systemet med systemoptimator CONTROL Optimize. Här 
följer några exempel på vanligt förekommande zonlös-
ningar.

Funktioner CONTROL Damper:
Konstantryckhållning av zon•	

Flödesmätning•	

Slavstyrning av frånluftsflöde•	

Modbus kommunikation•	

Addering och subtrahering av luftflöden (i kombination •	
med CONTROL Optimize)

Tillbehör till CONTROL Damper
DETECT Pressure
Mätning av statiskt tryck

SLAVE Control
Slavstyrning av frånluftsflöde med möjlighet till offset-
värde.

CONTROL Optimize
Summering av luftflöden från flera zonspjäll (CONTROL 
Damper)

TUNE Control
Handenhet för inställning av börvärden och avläsning av 
ärvärden.

Figur 20. DETECT Pressure.

Figur 21. SLAVE Control.

Figur 22. CONTROL Optimize.

Figur 23. TUNE Control.
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Dimensionering
Nybyggnation
Dimensionering av kanalsystem
Vid nybyggnation rekommenderar vi att man dimensio-
nerar efter max tryckfall 1 Pa/m för grenkanal (zon) och 
stamkanal (schakt). Dimensionering av rumsprodukter 
görs precis som för konventionella don, via snabbvals-
tabell eller dimensioneringsdiagram (en tumregel är att 
lufthastigheten innan donet aldrig ska överstiga 3 m/s).

Resultatet blir en väl fungerande anläggning utan risk för 
vare sig höga tryck eller ljudnivåer.

Detta gäller för grenkanaler som är max 40 m långa. Vid 
längre grenkanaler kan man med fördel dividera 40 med 
aktuell kanallängd för att få fram maximalt dimensione-
rande tryckfall/m för den zonen. Swegon rekommenderar 
dock alltid att en tryckfallsberäkning utförs.

Placering av tryckgivare
Placering av tryckgivare görs alltid 2/3 ut i grenkanalen, 
på tilluft såväl som på frånluftskanal. Rekommenderat 
börvärde för tryckgivaren för att få auktoritet i systemet är 
minst 40 Pa för tilluft, och 50 Pa för frånluft 

Val av spjällstorlek
Ibland stämmer inte spjällets flödesområde för en specifik 
storlek med grenkanalens dimension vad gäller totala min-
flödet för zonens alla rum. Detta skall alltid kontrolleras. 
I de fall minflödet för en specifik spjällstorlek är högre än 
det totala minflödet för zonens alla rum, rekommenderas 
att välja en storlek mindre på spjället och dimensionera 
ned respektive upp igen före och efter spjället.

Dimensioneringslathund
1 Pa/m
Dimensionera kanalsystemet utifrån 1 Pa/m 
tryckfall. Det är aldrig fel att dimensionera med 
lägre tryckfall/m kanal. Man kan även använda 
konstant kanaldiameter.

40 m
Max kanallängd (zon) är 40 meter. Är zonen 
längre skall man dimensionera kanalsystemet 
därefter.

2/3
Tryckgivare placeras 2/3 ut på kanal.

40 Pa
Referenstryck ca P

s
=40 Pa. Detta kan behövas 

justeras, men bör stämma om man följer ovan-
stående punkter.

6-7 m/s
Zonspjäll ca 7 m/s (maxflöde). Detta är för att 
få tillräcklig  mätnogrannhet vid minflöde.

Renovering, ombyggnad, tillbyggnad
Vid ROT-objekt bör det befintliga kanalsystemet utnyttjas 
i största möjliga utsträckning för att begränsa kostna-
derna. Följer systemet de kriterier som ställs för nybyggna-
tion, gäller naturligtvis dessa för dimensionering. Alter-
nativet är högre hastigheter i grenkanalen, vilket medför 
högre dynamiska tryck, och troligtvis högre totaltryck över 
donen. En positiv konsekvens är att engångsmotståndet 
vid avgreningen ökar vid högre hastigheter i grenkanalen 
och ”äter” på så vis upp en del av det trycket som donet 
skall ta. Då det inte existerar någon standard för hur en 
ROT-anläggning ser ut är det svårt att ge några gräns-
värden. Swegon har dock tagit fram ett snabbval för don 
vid 80 Pa tryckfall över donen (P

s
 60 – 80 Pa i grenkanal). 

Accepteras 35 dB (A) i rummet så fungerar detta utmärkt. 
Även här rekommenderas naturligtvis en tryckfallsbe-
räkning. Vid osäkerhet skicka en tryckfallsberäkning på 
aktuell zon eller objekt till närmaste Swegonkontor, så 
hjälper vi er.
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1
v = 6-7 m/s

Pt ≈ 45 Pa

Pt ≈ 35 Pa

Ps = 40 Pa
2

2/3 L

L ≤ 40 m

2 -10 V

2/3 L

L ≤ 40 m

Ps = 40 PaPt ≈ 50 Pa

Pt ≈ 25 Pa

2 -10 V
5
v = 6-7 m/s

1

2

5

46

Tillluftssystem 
1 Pa/m (maximalt luftflöde)

Frånluftssystem 
0,5 Pa/m (maximalt luftflöde)

Exempel 1
Balans på rumsnivå
Samtliga rum i zonen är i balans, båda zonspjällen (1 & 5) 
arbetar helt individuellt mot sina respektive tryckbörvär-
den (2 & 6). I detta exempel används CONTROL Damper 
på både till- och frånluft. Eventuella konstanta luftflöden, 
toalettgrupper mm, kopplas in på den konstantryckhållna 
frånluftskanalen.
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Zonprodukter

1
v = 6-7 m/s

Pt ≈ 45 Pa

Pt ≈ 35 Pa

Ps = 40 Pa
2

2/3 L

L ≤ 40 m

Fyrledarkabel

2 -10 V1

2

3
v = 6-7 m/s
3

44

Toalettgrupp 
Konstant frånluft

Frånluftssystem 
Central frånluft

Tillluftssystem 
1 Pa/m (maximalt luftflöde)

Exempel 2
Balans på zonnivå
CONTROL Damper (1) håller konstant tryck i tilluftskana-
len, samtidigt mäts zonens totala tilluftsflöde. CONTROL 
Damper styr även frånluftskanalens flöde med hjälp av 
slavspjället SLAVE Control (3). SLAVE Control har ingen 
egen regulator, utan är helt beroende av CONTROL 
Damper. För eventuella toalettgrupper används CONTROL 
Damper (4) som ett konstantflödesspjäll. För att kom-
pensera för det flöde toalettgrupperna behöver, läggs ett 
offsetvärde in i tilluftspjället som subtraheras ifrån det 
slavstyrda flödet till SLAVE Control. 



14
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. 20091102 www.swegon.com

WISE 

Exempel 3
Fler än ett zonspjäll för till- respektive 
frånluft i samma zon
Föreslagen uppdelning av zonerna enligt föregående två 
exempel ger en enkel och tydlig zonuppdelning, vilket 
dock inte alltid möjligt. På grund av t ex våningslayout 
eller schaktplacering behövs ibland två eller fler till- res-
pektive frånluftsspjäll som kombineras med varandra. Då 
blir addering och subtrahering av flöden lite mer omfat-
tande. I dessa fall används CONTROL Damper för samtliga 
spjäll inom zonen. Dessutom kompletteras systemet med 
en systemoptimator CONTROL Optimize som hanterar all 
flödessummering.

I detta fall kombineras två grenkanaler för tilluften (1 och 2), 
en toalettgrupp (3) och central frånluft (4). Samtliga spjäll 
kopplas via Modbus RTU ihop med CONTROL Optimize som 
kan hantera upp till 10 olika zoner. Summan av den centrala 
frånluften (4) blir i detta fall flödet ifrån spjäll 1 + 2 - 3 = 4

1

4
3

2
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ggregat

Aggregat
Funktion
Vid val av ett GOLD-aggregat ingår bland annat följande 
användbara funktioner som standard:

Filterövervakning (anpassad till fl ödet, perfekt för vari-•	
abla luftfl öden).

Nollpunktskalibrering (sker vid fl äktstopp på mer än tre •	
minuter).

Carry over Control (säkerställd renblåsning oavsett fl öde).•	

Inbyggd webbserver (dynamisk fl ödesbild).•	

Kommunikation med överordnade system.•	

Loggningsfunktion, avläsning SFP, fl öde, temperatur, mm.•	

Väl utbyggd larmhantering.•	

Fördelen med ett behovsstyrt ventilationssystem är att det 
sällan eller aldrig är maximalt fl ödesbehov i hela systemet 
samtidigt. Därför fi nns möjligheten att i större system 
räkna med en samtidighetsfaktor (70-90%) vid dimensio-
nering av aggregat och stamkanaler.

Vid decentraliserad ventilation bör dock aggregatet 
dimensioneras utifrån maximalt luftfl öde. Kylmaskinen 
måste kunna hantera variabla luftfl öden och steglös kyla 
rekommenderas. I de fall då WISE kombineras med ett 
GOLD-aggregat kan man med fördel använda sig av styr-
funktioner som konstant tilluftstemperatur med utetem-
peratutkompensering och sommarnattkyla.

Dimensionering av aggregat
Eftersom all fl ödesstyrning sker ute i systemet skall aggre-
gatet vara inställt för konstanttrycksreglering. Ett system 
med centralt aggregat skall tryckstyras både på till- och 
frånluft. Vid decentraliserad ventilation är tillluftssystemet 
vanligtvis konstanttryckhållet i stället, medan frånlufts-
fl äkten slavstyrs utifrån tilluftsfl ödet. Tilluftstemperaturen 
skall vara konstant med möjlighet till kompensering bero-
ende på utetemperatur.

Luftfl öden
Vid centralt placerat aggregat fi nns möjlighet att tillgodo-
räkna sig en samtidighetsfaktor, förutsatt att dimensio-
nerande fl öde aldrig kommer att infalla i samtliga delar 
av fastigheten samtidigt. Under dessa förutsättningar kan 
eventuellt ett mindre aggregat väljas. Vid decentraliserad 
ventilation bör aggregatet dimensioneras för dimensione-
rande luftfl öde.

Det är viktigt att systemets sammanlagda minfl öden inte 
understiger aggregatets rekommenderade minfl öden.

Decentraliserat aggregat: 100% av maximalt fl öde.•	

Centralt aggregat: 70-90% av maximalt fl öde.•	

Figur 24. GOLD.

Rekommenderade styrfunktioner
Fläktreglering konstant tryck.•	

Konstant tilluftstemperatur (15 °C) kan vid behov kom-•	
pletteras med kompensering för utetemperatur.

Sommarnattkyla, kräver Modbus RTU-kommunikation •	
ner till rumsnivå.

Slavstyrt frånluftsfl öde, endast vid decentraliserad ven-•	
tilation och central frånluft.

Att tänka på
Huruvida värmebatteri behövs eller inte, beror på bygg-
nadsförutsättningar, val av värmeväxlare samt geografi skt 
läge och måste bedömas från fall till fall.

Ytterligare information om gränssnitt, protokoll och konfi -
gurering fi nns på www.swegon.com.
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Dimensionerande zon

Dimensionerande donPS = 150 Pa maxflöde

PS = 90 Pa minflöde

PS = 90 Pa maxflöde

PS = 150 Pa minflöde

PS = 40 Pa 

Dimensionerande zon

Dimensionerande donPS = 150 Pa maxflöde

PS = 90 Pa minflöde

PS = 90 Pa maxflöde

PS = 150 Pa minflöde

PS = 40 Pa 

Placering av aggregattryckgivare
En viktig faktor för att ett behovsstyrt ventilationssystem 
skall vara tyst och energieffektivt är att tryckgivarna på 
till- respektive frånluft är rätt placerade. Tryckgivarna 
ska placeras ute i systemet nära sämst belägna zon (vid 
dimensionerande flöde). Med denna placering fångas 
flödesvariationer upp tidigare och aggregatet kan kor-
rigera trycket i stället för att låta rums- och zonprodukter 
kompensera. Detta minskar ljudnivåerna ute i systemet 
samtidigt som det minskar antalet motorrörelser vilket i 
sin tur ökar livslängden.

Med tryckgivarna placerade ute i systemet sänks den totala 
tryckuppsättningen för aggregatet vid samtliga luftflö-
den förutom då aggregatet jobbar med dimensionerande 
maxflöde, vilket nästan aldrig inträffar. Det innebär att 
aggregatet resterande tid jobbar mot ett onödigt högt 
referenstryck, oavsett om det handlar om decentraliserad 
ventilation eller ett centralt placerat aggregat. 

Bilden nedan illustrerar skillnaden mellan att placera tryck-
givarna nära aggregatet eller att placera dem vid dimensio-
nerande zon.

Används CONTROL Optimize i kombination med zonspjäll 
CONTROL Damper behöver man inte flytta ut tryckgi-
varna. CONTROL Optimize känner av samtliga zonspjälls 
spjälläge och har därför alltid en referenspunkt ute i 
systemet som informerar om aggregatets tryck skall ökas 
eller minskas. Dessutom sänks installationskostnaderna då 
tryckgivarna inte behöver monteras ute i systemet.
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optim
ering

Styrning av statiskt tryck i grenkanal
Aktiva don förutsätter att man har kontroll på de statiska 
trycken i grenkanal innan don. För att uppfylla detta vill-
kor monteras en tryckgivare (DETECT Pressure) 2/3 ut på 
grenkanalen. Denna tryckgivare kopplas till ett zonspjäll 
(CONTROL Damper). Beroende på om donen i zonen ökar 
eller minskar fl ödet, ställer zonspjället in sig så att önskat 
tryck bibehålls. Ett system kan bestå av många zoner, som 
jobbar helt oberoende av varandra.

Zonspjällens funktion är viktig, den delar upp systemet 
i mindre delar och tar hand om det övertryck som alla 
zoner utom den dimensionerande zonen får. Ljudet som 
spjället skapar tas om hand av en ljuddämpare. Dessutom 
reagerar zonerna mycket snabbare på fl ödesförändringar 
än vad ett centralt aggregat gör och leder på så vis till 
mycket färre motorrörelser ute i anläggningen.

Om systemet inte delas upp i zoner kommer samtliga 
don i anläggningen, utom ett (det för tillfället dimen-
sionerande spjället), att behöva strypa bort aggregatets 
övertryck. Detta innebär risk för ljudproblem på rumsnivå. 
Används tilluftsdon med aktiv spalt kommer kastläng-
derna att bli väldigt långa. Decentraliserad ventilation (sys-
temet delas upp i mindre delar med hjälp av fl era mindre 
aggregat) kan jämföras med zonspjällens funktion som då 
kan väljas bort.

Hur hanterar aggregatet detta?
I och med att varje zon är tryckstyrd måste också aggre-
gatet vara tryckstyrt men på systemnivå, det vill säga i 
stamkanalen/-erna (schakten). För att få bra balans i syste-
met skall tryckgivarna för aggregatet placeras vid den zon 
som kräver högst tryck (dimensionerande zon). Vanligtvis 
är det den zon som ligger längst bort från aggregatet. 

Vad händer vid minfl öde?
Det statiska tryck som aggregatet skall hålla måste base-
ras på dimensionerande fl öde, även om fl ödet är mycket 
lägre större delen av året. I de fall då dimensionerande 
fl öde inte används kommer ett eller fl era zonspjäll att 
vara mer eller mindre stängda. Nattetid, då fl ödet tro-
ligtvis sänks till hygienfl öde i större delen av fastigheten, 
kommer samtliga zonspjäll att vara stängda i stor grad.

Systemoptimering
Systemoptimatorn CONTROL Optimize kommunice-
rar med aggregatet och samtliga zonspjäll (CONTROL 
Damper) via Modbus RTU-protokoll. Från zonspjällen 
skickas respektive spjällvinkel (0-100%) till systemopti-
matorn som väljer ut det spjäll som är mest öppet. Är 
detta spjäll helt öppet skickar systemoptimatorn ett nytt 
tryckbörvärde som är högre än det aktuella ärvärdet till 
fl äkten. Fläkten varvar nu upp till det nya börvärdet och 
det mest öppna spjället stänger något så att trycket på 
denna gren kan säkerställas.

Minskar fl ödet i systemet t ex vid lunch, kommer det mest 
öppna spjället att vara mindre öppet än i det tidigare fallet. 
Systemoptimatorn gör nu omvänt mot i det tidigare fallet 
och skickar ett lägre tryckbörvärde till fl äkten tills det att 
det mest öppna spjället är nästan helt öppet (85 %). Till 
CONTROL Optimize går det att koppla 60 spjäll, 30 till- 
respektive 30 frånluftsspjäll. Fördelarna med en systemop-
timator är att man minskar systemets ljudalstring både i 
fl äkt och kanalsystem och dessutom minskar energian-
vändningen vid lägre fl öden än maxfl ödet. Systemoptima-
torn underlättar också injustering och drifttagning efter-
som tryckbörvärdena till fl äkten inte behöver ”letas” upp.

Figur 26. Tryckstyrning med CONTROL Optimize
1. CONTROL Optimize
2. Modbus RTU-kommunikation
3. CONTROL Damper
4. 2-10 V

Figur 25. CONTROL Optimize.

Systemoptimering
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Systemoptimering med GOLD
Används Swegons aggregat GOLD i kombination med 
CONTROL Optimize behövs inget överordnat styr- och 
övervakningssystem för att vidarebefordra tryckbörvärdet 
till aggregatet.

GOLD-aggregatet har en inbyggd styrfunktion där det 
anges att CONTROL Optimize kopplats in. Då vet aggre-
gatet att det är systemoptimatorn som bestämmer tryck-
börvärdet. Dessutom skapas det på GOLD-aggregatets 
webbsida en ny flik som redovisar samtliga zonspjäll som 
är inkopplade under systemoptimatorn med redovisade 
spjällpositioner. Detta ger en snabb överblick över syste-
met och underlättar injustering.

Dimensionering
Det är mycket viktigt att kanalsystemets olika zoner är •	
enhetligt dimensionerade (samma tryckfall). Om en zon 
kräver högre tryck blir denna dominerande över aggre-
gattrycket.

Vid central frånluft på zonnivå eller toalettgrupper med •	
separata zonspjäll, måste ovanstående beaktas särskilt 
noga då frånluftsdonen (vanligen kontrollventiler) injus-
teras med relativt höga tryckfall över sig. Denna zon 
har då en tendens att bli den dominerande zonen.

CONTROL Optimize kommunicerar via Modbus RTU •	
med samtliga zonspjäll (CONTROL Damper).

Tillbehör CONTROL Optimize
TUNE Control är en handenhet för inställningar i syste-
moptimatorn, gruppering av zonspjäll och inställning av 
aggregat, se föregående uppslag.

Figur 27. TUNE Control.
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Kommunikation
Överordnade styrfunktioner
För att kunna använda sig av överordnade styrfunktioner 
krävs att systemet kommunicerar via Modbus på olika 
nivåer.

Modbus RTU
Samtliga produkter som ingår i system WISE kommuni-
cerar via det öppna protokollet Modbus RTU. Modbus-
variablerna för samtliga produkter finns för nedladdning 
på www.swegon.com.

Systemet fungerar alldeles utmärkt i ”Stand-alone”-
utförande vilket innebär att don och spjäll inte behöver 
kopplas upp mot ett överordnat system för att erhålla full 
funktionalitet 

Tryckoptimering av fläkt
För tryckoptimering av fläktar krävs att systemet innehål-
ler en systemoptimator CONTROL Optimize. Systemop-
timatorn kommunicerar med samtliga underliggande 
zonspjäll CONTROL Damper via Modbus. Denna funktion 
kräver Modbuskommunikation på zonnivå.

Nödfunktion
Samtliga WISE-produkter kan vid eventuell nödsituation 
öppna eller stänga helt. GOLD-aggregatet har en intern 
brandfunktion som kan aktivera donens respektive spjäl-
lens nödfunktion. Signal kan även komma från ett externt 
system via GOLD till samtliga don. Denna funktion kräver 
Modbuskommunikation på rumsnivå.

Sommarnattkyla
Sommarnattkyla är en funktion som innebär att nattens 
lägre utetemperatur utnyttjas för att kyla ner byggnads-
stommen då ingen är närvarande. Kylan ackumuleras i 
byggnadskonstruktionen och hjälper på så vis till att hålla 
rätt temperatur. Denna kommunikation kräver Modbus-
funktion på rumsnivå. 

WISE i kombination med ett överordnat 
system
Dagens CONTROL Optimize kommunicerar endast via 
Modbus RTU. Ovanstående funktioner kan även styras av 
ett externt BMS. Under 2010 kommer WISE att komplet-
teras med möjlighet till ytterligare styrfunktionalitet för 
externa överordnade system, men även alternativa kom-
munikationsprotokoll.
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Zone 1 Zone 2 Zone 3

TTT

1 2 3 2 23

4

Mb1
Mb2

Mb1Mb2

Figur 28. Schematisk bild över ett Modbusnätverk där WISE 
används i kombination med ett GOLD-aggregat.

Modbus nätverksstruktur med WISE
Swegons zonspjäll CONTROL Damper agerar router och 
delar upp nätverket i mindre delar. Samtliga don och 
rumsspjäll i en zon kopplas på samma slinga, en så kallad 
zonslinga. En zon består oftast av två eller fler zonspjäll, 
förslagsvis väljs ett tilluftsspjäll som router med alla rums-
produkter under sig. Rumsprodukterna är Modbusslavar 
och zonspjället Modbusmaster. 

Alla zonspjäll i anläggningen kopplas ihop på en gemen-
sam slinga, en så kallad systemslinga, under systemopti-
matorn CONTROL Optimize. På denna slinga är CONTROL 
Optimize Modbusmaster och samtliga spjäll kopplas in 
som Modbusslavar. Observera att även de zonspjäll som 
inte har underliggande zonslinga inkopplad skall kopplas 
upp mot CONTROL Optimize.

Konfigurerad från fabrik
Samtliga Swegonprodukter kan levereras konfigurerade 
från fabrik, med projekterade flöden, temperaturkrav, 
styrfunktioner, märkning, Modbushastighet och Modbus-
adress.

Med unika Modbusadresser på alla produkter inom 
samma slinga hittar CONTROL Optimize samtliga zonspjäll 
automatiskt, men kan även skicka information vidare till 
rumsprodukter som ligger under zonspjällen. 

Rumsprodukterna har ett så kallat injusteringsläge som 
gör att de jobbar mot dimensionerat maximalt luftflöde, 
tills dess att man kopplar ur injusteringsläget. Allt detta 
sammantaget ger stora fördelar vid installation, injustering 
och igångkörning.

Control Optimize

Zonslingor: 
Max längd 800 meter/slinga 
Max 60 enheter/slinga.

Systemslinga: 
Max 800 meter/slinga 
Max 60 enheter/slinga
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Kommunikation med slavar
I system WISE är det vanligen endast masterdonet som 
kopplas upp mot det överordnade systemet (RJ12-kabeln 
kopplas in mellan donet och kopplingsboxen CONNECT 
Adapt). Observera att alla slavdon styrs analogt via en 
2-8 V-signal. Vill man även kommunicera och kontrollera 
slavdonen måste dessa också kopplas upp mot det över-
ordnade systemet. Det görs enklast genom att komplet-
tera slavdonen med en LINK Modbus (RJ12-kabel) och 
en CONNECT Adapt, figur 29. Tänk på att LINK Adapt  
(RJ45-kabeln) från slavdonet måste gå till masterdonets 
kopplingsbox. Alternativt kan modbuskabeln kopplas från 
slav till slav via en SPLIT Link-12, figur 30. 

OBS! Total längd på en Modbuskabel får vara max 10 meter.

WISE i kombination med GOLD
Det finns ytterligare fördelar att uppnå genom att 
WISE-systemet kombineras med ett GOLD-aggregat. 
Anslutningen av en CONTROL Optimize anges antingen i 
aggregatets handterminal eller på webbsidan för GOLD. 
Därefter vet aggregatet att systemoptimatorn bestämmer 
tryckbörvärdet. Allt som behövs är Modbuskommunika-
tion mellan CONTROL Optimize och GOLD-aggregatet. 
En ny flik på GOLD-aggregatets webbsida visas nu och 
presenterar samtliga underliggande zonspjäll med redovi-
sade spjällpositioner. 

2 2 2 21

  20
Master

  21
Slave

  22
Slave

   23
Modbus

 1    2    3   4    5    6    7    8    9  10  11  12  13  14  15  16 

64

3

5
555

66 6 6

Figur 30. Inkoppling med LINK Modbus. 
1 Donkontakten i masterdonet 
2 Donkontakten i slavdonet 
3 Kopplingskortet i CONNECT Adapt 
4 LINK Adapt, RJ45 Internetkabel  24AWG 
5 SPLIT La 12 Grenkontakt RJ12 
6 LINK Modbus RJ12 sladd.

Figur 29. Alternativ Modbusinkoppling av slav med CONNECT 
Adapt. 
1 Modbus RTU 
2 LINK Modbus RJ12-sladd 
3 LINK Adapt RJ45 Internetkabel 24AWG

1

2

3

3
2



22
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. 20091102 www.swegon.com

WISE 

Projektering – systemval

Systemval

Centralt  
aggregat

Decentraliserat  
aggregat

Zonindelning 
Max 10 zoner/ 

aggregat

50 - 60 st 
ADAPT/zon

50 - 60 st 
ADAPT/aggregat

Kontor, 
mindre rum

Klassrum, 
konferensrum, 

större salar

Rumsspjäll 
för till- och 

frånluft

ADAPT don 
överluft 

central frånluft

Rumsspjäll 
överluft 

central frånluft

ADAPT don 
för till- och  

frånluft

Behovsstyrd  
ventilation  
med WISE

Med decentraliserat 
aggregat behövs ingen 
tryckoptimering.

Med GOLD och  
CONTROL Optimize kan  

tryckoptimering erhållas, 
 men detta...

... förutsätter Modbus- 
kommunikation mellan  

CONTROL Optimize  
och spjäll

Önskas nödfunktion eller  
sommarnattkyla krävs  

Modbus-kommunikation  
till varje rumsprodukt.

Större flödenMindre flöden

Rekommenderas Rekommenderas

Alternativ Alternativ, 
kräver extern 
temperaturgivare

15

= sidhänvisning15

9

19

15

8

8

19

10

9
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Projektering – luftflöden
Rum
Vid behovsstyrd ventilation används luften för att ventilera 
men även för att klimatisera. Därför är det viktigt att kunna 
använda undertempererad luft. När undertempererad luft 
används måste det vara möjligt att minska luftflödet när 
värmelasterna minskar, annars kyls rummet ut.

Här presenteras förslag på hur två olika typer av rum kan 
dimensioneras. Dessa exempel återfinns också under 
dimensioneringsexempel för rumsprodukter.

Kontor 10 m² Värmelast Hygien Klimat

DT = 8K Grundventilation – 4 l/s –

1 person 100 W 7 l/s –

1 dator 150 W – 15 l/s

Belysning 100 W – 10 l/s

Solinstrålning 100 W – 10 l/s*

Luftflödesbehov Frånvaro 4 l/s

Närvaro min 11 l/s

Närvaro max 45 l/s

*Varierar beroende på fönster, avskärmning, väderstreck mm.

I detta fall föreslås aktivt tilluftsdon, överluft och centralt 
placerad frånluft.

Rekommenderad rumsstyrning:
Temperatur Inbyggd i donet

Närvaro Inbyggd i donet

Kompletterande tillbehör och funktion: 
Radiatorställdon Styrning av radiator i sekvens

Börvärdesomställare Börvärdesförskjutning av rums-
temperatur

Konferensrum 25 m² Värmelast Hygien Klimat

DT = 8K Grundventilation – 9 l/s –

15 personer 1500 W 105 l/s –

Dator och projektor 300 W – 30 l/s

Belysning 200 W – 20 l/s

Solinstrålning 300 W – 30 l/s*

Luftflödesbehov Frånvaro 9 l/s

Närvaro min 105 l/s

Närvaro max 230 l/s

*Varierar beroende på fönster, avskärmning, väderstreck mm.

För rum, t ex konferensrum, där man vill undvika överhör-
ning rekommenderas balans i rummet. Förslagsvis används 
aktiva rumsspjäll för till- och frånluft i kombination med 
”vanliga” don. Dysdon är att föredra då dessa hanterar 
undertempererad luft och variabla flöden väldigt väl.

Rekommenderad rumsstyrning:

Temperatur Inbyggd i spjället

Luftkvalitet Inbyggd i spjället (Clean Air Control)

Närvaro Extern givare

Kompletterande tillbehör och funktion: 
Radiatorställdon Styrning av radiator i sekvens
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WISE 

Projektering – luftflöden
Zon
Zonspjällen fyller en viktig funktion genom att hålla ett 
konstant tryck i zonen. På så vis delas kontrollen av det 
statiska trycket för systemet upp i mindre delar vilket leder 
till snabbare reaktion på tryckförändringar, färre motorrö-
relser och längre livslängd.

Tryckuppsättningen i zonkanalen ska vara tillräckligt hög 
för att samtliga don ska kunna uppnå dimensionerat luft-
flöde. Ytterligare tryckuppsättning från aggregatet tas om 
hand av zonspjället.

Zonspjällen ska dimensioneras för en lufthastighet på ca 
6-7 m/s vid dimensionerat maxflöde. För att erhålla god 
mätnogrannhet vid minflöde måste samtliga rums min-
flöden sammanräknas och kontrolleras mot zonspjällets 
flödesgränser. Eventuellt måste minflödena ökas något 
för att hamna inom spjällets gränser. Detta gäller även för 
aggregatets arbetsområde (se dimensionering, aggregat).

Nedan följer ett exempel på hur en zon kan se ut:

Typrum Antal m² Min (l/s) Max (l/s) Min zon (l/s) Max zon (l/s)

Kontor 16 12 4 45 64 720

Konferens 2 25 9 230 18 460

Fikarum 1 40 14 240 14 200

Övriga ytor 1 318 120 500 120 500

600 0,36 3,20 126 1920

I detta exempel ligger det sammanlagda 
minflödet under rekommenderat luftflöde 
för zonspjället. Nedan visas samma zon 
med korrigerade luftflöden.

Rekommenderade luftflöden

q
min

 (1 m/s) q
max

 (7 m/s)

 Ø 250 49 344

Ø 315 78 546

Ø 400 126 880

Ø 500 196 1374

600 x 400 240 1680

700 x 400 280 1960

800 x 400 320 2240

1000 x 400 400 2800

Förslag med ökade minflöden

Typrum Antal m² Min (l/s) Max (l/s) Min zon (l/s) Max zon (l/s)

Kontor 16 12 5 45 80 720

Konferens 2 25 15 230 30 460

Fikarum 1 40 25 240 25 200

Övriga ytor 1 318 150 500 150 500

600 0,48 3,20 285 1920

Det är ganska små förändringar som måste göras och 
största delen av flödet som tillkommer fördelas på öppna 
ytor för att undvika nedkylning av enskilt rum.

1
v = 6-7 m/s

Pt ≈ 45 Pa

Pt ≈ 35 Pa

Ps = 40 Pa
2

2/3 L

L ≤ 40 m

2 -10 V1

2

l/s m²

l/s m²
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Projektering – luftflöden
Aggregat
Max- och minluftflöde för byggnaden
Max- och minluftflöde för projektet räknas fram. Detta 
exempel utgår ifrån de fyra typrum som tidigare använts 
för dimensionering av zonspjäll.

Vid dimensionering av ett aggregat för behovsstyrd venti-
lation är det inte möjligt att dimensionera utifrån de krav 
på SFP som ställs för CAV-anläggningar. För att aggrega-
tets värmebatteri mm ska kunna hantera systemets min-
flöden måste överdimensionering av aggregat undvikas.

Dessutom kan man tillgodoräkna sig en samtidighetsfak-
tor för aggregatets maxluftflöde, i detta exempel 80%.

Även om man med behovsstyrd ventilation strävar efter så 
låga flöden som möjligt är det viktigt att byggnaden ven-
tileras. Därför rekommenderas att luftflödet inte understi-
ger 0,35 l/s m².

Om systemets totala minflöde hamnar lägre än rekom-
menderat minflöde för valt aggregat måste systemets 
minflöden ökas och, förslagsvis, fördelas procentuellt 
jämnt över anläggningen.

Det är möjligt att dimensionera för låga SFP-värden, men 
då måste det tas i beaktning att minflödet blir högre. 
Beroende på drifttider för de olika driftfallen kan faktiskt 
energianvändningen totalt sett bli högre för ett större 
aggregat med lågt SFP-värde på grund av den långa drift-
tiden med högre minflöde än vad ett mindre aggregat 
använder.

Swegon rekommenderar GOLD-aggregat då dessa har 
större arbetsområde än större delen av marknadens 
aggregat med kammarfläktar.

Efterbehandling
Byggnadens aggregat kan naturligtvis kompletteras med 
efterbehandling för värme respektive kyla för att garan-
tera en korrekt tilluftstemperatur. Som värmetillskott 
kan såväl el- som vattenbatteri väljas. Beroende av vilken 
eftervärme man använder kan viss periodisk pendling av 
tilluftstemperaturen ske till följd av elbatteriets regler-
funktion. Över en längre tidsrymd, fem minuter, kommer 
temperaturen att vara relativt konstant.

Tryckoptimering
Till höger redovisar vi arbetsområdet för ovanstående 
exempel.

Om kanalsystemet är rätt dimensionerat och man utrustar 
aggregatet med tryckoptimering (CONTROL Optimize) 
sjunker tryckuppsättningen i takt med luftflödet och följer 
därmed fläktens arbetslinje.

Detta ger lägre tryckförluster, lägre SFP och därmed lägre 
driftskostnad än utan tryckoptimering.

Diagrammens kurvor visar principen, och fördelen, med 
att använda CONTROL Optimize.

För dimensionering av aggregat används 8 st exempelzoner, två 
zoner per plan i en fastighet med 4 våningar.

Typrum Antal m² Min l/s*m² Max l/s*m² m²/s m²/s

Kontor 128 12 0,4 3,8 0,65 5,76

Konferens 16 25 0,6 9,2 0,24 3,68

Fikarum 8 40 0,6 6,0 0,20 1,60

Övriga ytor 8 318 0,5 1,6 1,20 3,99

0,48 3,20 2,28 15,35

Samtidig-
hetsfaktor

Antal Luftflöde

GOLD RX Min Max

Atemp 4000 m² 80% 2 2,28 12,28

m³/s per GOLD 1,14 6,14

GOLD 
RX

Längd Bredd Höjd Vikt Kanal- 
anslutning

Luftflöde, m³/s

mm mm mm kg mm Min 250 Pa Max

04 1500 820 1020 260 Ø 315 0,08 0,42 0,45

05 1500 820 1020 260 Ø 315 0,08 0,42 0,62

08 1600 990 1185 315 Ø 400 0,10 0,72 0,90

14 2080 1295 1495 640 1000x400 0,20 1,10 1,10

20 2080 1295 1495 640 1000x400 0,20 1,50 1,80

25 2220 1595 1795 840 1200x500 0,30 2,20 2,20

30 2220 1595 1795 840 1200x500 0,30 2,50 3,00

35 2300 1885 2085 1100 1400x600 0,60 3,10 3,10

40 2300 1885 2085 1100 1400x600 0,60 3,40 4,10

50 2670 2318 2376 1690 1600x800 0,80 4,60 4,60

60 2670 2318 2376 1690 1600x800 0,80 5,00 6,00

70 3070 2637 2752 2379 1800x1000 1,00 6,30 6,30

80 3070 2637 2752 2379 1800x1000 1,00 7,00 8,20

12

12

80dB 85 90L w,tot

80dB 85 90L w,tot

Luftflöde, m3/s

Luftflöde, m3/h
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GOLD RX, roterande värmeväxlare, storlek 70

Utan CONTROL Optimize

Med CONTROL Optimize
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