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SWEGONS VATTENBURNA KLIMATSYSTEM----------------------------------------------------------------------

PROJEKTERING MED SWEGONS KLIMATBAFFLAR
Principen för Swegons klimatbafflar är att primärluften såväl
skapar omblandningen i lokalen som genom induktion cirku-
lerar rumsluften genom de inbyggda flänsbatterierna och på
så sätt undertempererar rumsluften. Beroende på hur lokalen
ser ut, värmelasternas placering och hur takapparaterna pla-
ceras, kan olika strömningsbilder skapas. 

Korridor - fasad
Det här är ett installationsalternativ för modulkontor. Produk-
ten kan placeras valfritt antingen centriskt mitt i rummet eller
utmed den ena mellanväggen. Centrisk placering är det kon-
ventionella alternativet som passar alla bafflar, såväl med som
utan tilluft och/eller värme. Placering utmed mellanvägg kan
göras med produkter med och utan tilluft. I tilluftfallet kan det
vara lämpligt med en asymmetrisk inblåsning av tilluften.

Fördelar: Enkel anslutning av vatten och luft till korridor.

Bakkant
Bakkantslösningen passar i modulkontor och storkontor. Be-
roende på tilluftmängder väljs symmetrisk eller asymmetrisk
luftinblåsning. Med tanke på att största delen av värmelaster-
na normalt finns närmast fasaden samverkar en nedåtriktad
luftinblåsning med värmelasten med för hög lufthastighet ut-
med golvet som följd. Minst 50 % av tilluften bör därför riktas
mot fasad och kontrolleras med hjälp av ADC. Produkter med
strålningsvärme bör normalt undvikas i bakkant. För att erhål-
la liten strålningsasymmetri rekommenderas i stället radiator
eller strålningsvärme vid yttervägg.

Fördelar: Enkel anslutning av vatten och luft till korridor.

Framkant
Framkantslösningen passar i modulkontor och inte minst i
storkontor. Placeringen lämpar sig mycket bra för produkter
med kyl-, tilluft- och värmefunktion. Med höga dystryck och
luftflöden vid placering nära fasaden är det lämpligt med
asymmetrisk inblåsning. Med en placering närmare mitten av
rummet fungerar likformig inblåsning bäst.

Fördelar: Samtliga klimatfunktioner i en enhet ger enkelhet i
projektering och installation. Ger i storkontor vanligtvis möj-
lighet till längre avstånd mellan produkterna än vid montage
i riktning korridor - fasad, vilket kan öka möjligheten till högre
kylkapaciteter. Genom att lämna ett utrymme mellan kortsi-
dorna på enheterna skapas stor flexibilitet att uppföra eller
flytta mellanväggar utan att störa komforten i rummet.

Cellkontor
I ett cellkontor har man alltid en lång inblandningszon innan
den undertempererade luften som lämnar takapparaten når
personer i vistelsezonen.

Från klimatbaffelns läge kan luften följa tak, vägg och del av
golvet och under hela denna sträcka blanda in rumsluft och
höja temperaturen i cirkulationsluften, för att på så sätt klima-
tisera lokalen utan risk för drag. Tack vare den långa inbland-
ningszonen kan också luftmängd och impuls variera inom ett

stort område utan att dragrisken i vistelsezonen blir för hög,
varför dyskonfiguration inte nödvändigtvis behöver ändras vid
en förändring av luftflödet.

Figur 36. Korridor-fasadorienterad klimatbaffel i cellkontor. 

Figur 37. Bakkantsplacerad klimatbaffel i cellkontor. 

Figur 38. Framkantsplacerad klimatbaffel i cellkontor.
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Storrum

Storrum kan vara butikslokaler eller kontorslandskap. I ett
storrum är förhållandena för klimatbafflar annorlunda än i
cellkontor. Här finns vanligtvis inte väggytor som den under-
tempererade luften kan strömma utmed annat än fasaden, se
Figur 39, varför ADC alltid rekommenderas och då i synner-
het med korridor - fasadorienterade installationer med mot-
blåsande enheter. Framkantsplacering kan också
rekommenderas, se avsnittet ovan.

Med omblandande system sker ett utbyte i vertikal led mellan
rumsluft och undertempererad tilluft och genom de krav på
flexibilitet avseende fri möblering, mellanväggsplacering etc.
som i allmänhet finns för moderna kontorslandskap, måste

systemet från början projekteras på ett sådant sätt att inte risk
för drag föreligger. I Swegon beräkningsprogram för klimatb-
afflar, ProSelect, finns alla nödvändiga data som behövs för
att kunna genomföra en projektering. 

Fördelar: Produkter med tilluft ger god inblåsning och om-
blandning utan buller och drag.

Att tänka på: Passiva kylbafflar bör orienteras i konvektions-
strömmarnas riktning, annars riskeras reducerad kapacitet. På
motsvarande sätt bör också tilluftdon placeras så att de blåser
utmed kylbafflarna. Alltid ADC på aktiva enheter.

Figur 39. Placering av klimatbafflar i storrum.
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PROJEKTERING MED SWEGONS KOMFORTMODULER

Intro
Komfortmoduler är en hybrid mellan en traditionell kylbaffel,
ett dysdon och en radiator och kombinerar följande egenska-
per:
• Kylbaffelns höga kyl- respektive värmekapacitet vid låga 

luftflöden
• Dysdonets snabba inblandning av tillförd luft med rumsluf-

ten
• Radiatorns värmekapacitet 
Denna unika kombination ger helt nya möjligheter.
Genom att sprida den tillförda luften i fyra riktningar (se Figur
40) skapas en stor inblandningszon. Detta gör att man kan till-
föra höga kyleffekter med en produkt som kräver mindre ut-
rymme i taket.

Cellkontor
En komfortmodul kan placeras var som helst i ett cellkontor
utan att ge upphov till drag. Genom att ställa in luftflödets
riktning beroende på enhetens placering kan man optimera
komforten i rummet från fall till fall. Ett bra exempel på detta
är en bakkantsplacerad komfortmodul i frihängande utföran-
de (se Figur 41). Med 4-vägs inblåsning utnyttjas korridorväg-
gen, taket och mellanväggarna för att blanda den tillförda
luften med rumsluften. Till skillnad mot en traditionell två-
vägsinblåsning ger detta lägre lufthastigheter, framförallt i
golvnivå.

Fördelar: Samma produkt ger optimal komfort oavsett place-
ring i rummet.

Storrum
I storrum kommer komfortmodulernas 4-vägsinblåsning verk-
ligen till sin rätt. Genom att utnyttja den inbyggda ADC (Anti
Draught Control) inställd till ”Fan-shape” (Figur 40) skapas
en helt runtomblåsande spridningsbild. Till skillnad från kli-
matbafflarnas tendens att lokalt ge något högre lufthastighe-
ter i storrum ger komfortmodulerna en jämnare fördelning i
hela lokalen. Detta gör att risken för eventuellt drag blir min-
dre och komforten bättre. Eftersom produktens livslängd nor-
malt är längre än intervallerna mellan ombyggnad eller
renovering av lokalerna ställs höga krav på flexibla system.
Med hjälp av den inbyggda dysregleringen och ADC finns sto-
ra möjligheter att behålla befintlig installation även då förut-
sättningarna förändras.

Fördelar: Mycket jämn fördelning av lufthastighet i lokalen.
Stor flexibilitet med avseende på luftflödesförändringar och
eventuellt förändrade förutsättningar.

Figur 40. 4-vägsspridning med ADC i Fan-shape. 

Figur 41. Bakkantsplacerad komfortmodul i cellkontor.
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Värmefunktion
Vid nybyggnation idag utförs fasaderna med mycket låga U-
värden samtidigt som kvaliteten på fönster har förbättrats av-
sevärt den senaste tiden. Det betyder högre yttemperatur på
fönstrets insida med mindre kallstrålning som följd och ett mi-
nimum av kallras. En allt bättre fasad minskar också värmebe-
hovet på vintern vilket betyder att värme sällan behöver
tillföras lokalen när rummet används. Interna värmelaster är
oftast tillräckliga för att värma lokalen under dagtid. Med
mindre kallstrålning minskar alltså behovet av traditionella ra-
diatorer för att höja den operativa temperaturen. 

Eftersom komfortmodulerna blandar in den tillförda luften
snabbare än en klimatbaffel minskar också temperaturskillna-
den snabbare. Detta i kombination med den förbättrade
byggtekniken gör det möjligt att värma upp lokaler med kom-
fortmoduler på ett bättre sätt än med traditionella klimatbaff-
lar. Det är faktiskt möjligt även i många ROT-projekt att värma
lokalerna med komfortmoduler. Med hjälp av Swegons mjuk-
vara ProClim kan man bland annat beräkna den operativa
temperaturen på ett mycket effektivt sätt. ProClim finns till-
gängligt på Swegons hemsida www.swegon.se. För att ge en
bild av hur det kan se ut i ett cellkontor uppvärmt med en
komfortmodul finns utförliga fullskalerapporter att ta del av.
Figur 42 visar ett utdrag från ett simulerat vinterfall.

Figur 42. Illustration från fullskaleprov, uppvärmning med
komfortmodul.
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PROJEKTERING MED SWEGONS FASADAPPARATER

Fasadplacering
Som namnet antyder är produktens huvudsakliga placering
utmed fasad. Swegons fasadsystem PRIMO innehåller alltid
funktionerna kylning, värmning och ventilation. Systemet ger
mycket god komfort vid såväl kyl- som värmedrift.

Fördelar: Komplett klimatsystem inklusive styrutrustning. Pas-
sar vid låga takhöjder. Litet underhåll och låga servicekostna-
der. Ger flexibla rumslösningar där mellanväggar kan flyttas
utan att störa komforten i rummet.

Nedsänkta i golv
Kan även placeras liggande nedsänkt i installationsgolv när
det förekommer.

Fördelar: Komplett klimatsystem inklusive styrutrustning. Möj-
liggör lösningar med fönster som går ner till golv (så kallade
glasfasader) utan att installationen påverkar helhetsintrycket.

Takplacering
Ytterligare ett alternativ är placering i takets fram- eller bak-
kant. Ett vanligt installationsexempel är i ett hotellrum. Här är
normalt halldelen försedd med undertak för att övergå i ett
rum utan undertak. I utrymmet ovanför hallens undertak kan
en liggande fasadapparat installeras. Denna förser rummet
med ventilation, kyla och värme.

Fördelar: Komplett klimatsystem inklusive styrutrustning.

Rekommenderade gränsvärden
Under varje produktavsnitt finns rekommenderade gränsvär-
den för produkten angivna. På vattensidan anges gränser för
arbetstryck och tryck vid provtryckning av färdig installation.
Angivna tryck avser batteriernas arbets- och provtryck. I de all-
ra flesta fall är det kopplingar och ventiler som begränsar sys-
temets totaltryck.

För kyl- och värmevattenslinga finns minsta vattenflöde angi-
vet. Med detta avses det minsta flöde som krävs för att säkra
medryckning av luft i slingan. Lägsta framledningstemperatur
avgörs av daggpunktstemperaturen och skall alltid dimensio-
neras så att systemet arbetar utan kondens, se även avsnittet
Kondensskydd.

Högsta framledningstemperatur anger den högsta tempera-
tur som rekommenderas vid kontinuerlig drift. Observera att
stora och hastiga temperaturvariationer, framför allt i strål-
ningstak men även till viss del i klimatbafflar med flänsbatte-
rier, kan ge knäppljud pga. längdutvidgning i detaljer. Höga
framledningstemperaturer (60-80°C) får endast förekomma
då uppvärmningsbehovet är stort och skall alltid följa utom-
hustemperaturen så att framledningstemperaturen sänks i
takt med att uppvärmningsbehovet blir mindre. Detta är även
att föredra ur energisynpunkt eftersom förlusterna i rörsyste-
men då blir lägre. 

Högtemperatursystem där styrningen av rumstemperaturen
bygger på att produkter kontinuerligt värms upp och kyls ned
bör undvikas.

Figur 43. Fasadapparater placerade under fönster i cellkon-
tor. 

Figur 44. Takplacerad fasadapparat i hotellrum.
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Fullskaleförsök i labmiljö
Vid Swegons fabriker i Tomelilla, Arvika och Kvänum finns väl-
utrustade ventilationstekniska laboratorier. I samband med
utveckling och framtagning av nya produkter sker ett omfat-
tande utvecklingsarbete för att klargöra funktion och prestan-
da hos produkterna. En viktig del av detta arbete är
fullskaleprover där inneklimatet kan simuleras. Syftet med
dessa tester är att ta reda på praktiska gränser för användan-
det av produkterna och vilka rekommendationer som behövs
för att bistå kunder med råd och vägledning genom projekte-
ringsfasen.

För att kunna genomföra en simulering i labmiljö krävs en
uppställning och möblering som är så lika den aktuella lokalen
som möjligt. 

För att uppnå rätt nivå på värme- respektive kylbehov bör en
klimatberäkning alltid ligga till grund för dimensionering av
klimatsystemet. Ett lämpligt sätt är att använda sig av Swe-
gons beräkningsprogram ProClim (se www.swegon.se) eller
ta hjälp av något av våra säljkontor. 

När förutsättningarna för lokalerna är bestämda, planeras ett
test vid något av företagets laboratorier via något säljkontor.
Möjligheten finns sedan att övervaka provet och själv ta del av
vilket resultat som kan uppnås.

Som ett alternativ till fullskaleprov kan Swegon också erbjuda
avancerade datorsimuleringar (CFD). Det kan vara särskilt in-
tressant i de fall det inte är praktiskt genomförbart att fysiskt
bygga upp den aktuella lokalen. Som exempel på detta kan
nämnas sporthallar, konserthallar och andra stora utrymmen.
CFD-simulering ger en bra uppfattning av händelseförloppen
i en lokal och kan enkelt visualiseras med olika färgskalor. 

Dyskonfiguration
Kapacitetsdata för takapparater presenteras vanligtvis för oli-
ka dyskonfigurationer. Konfigurationerna ger respektive pro-
dukt anpassade k-faktorer så att man kan optimera
luftflöden, dystryck och flödesriktning till varje typ av lokal och
produktplacering. För klimatbafflar används i de flesta fall
symmetrisk tvåvägsinblåsning (50-50%) men kan också kon-
figureras till exempelvis asymmetrisk tvåvägsinblåsning med
större luftflöde åt vänster eller höger (75-25%). Valda konfi-
gurationer kan ändras i senare skede genom ompluggning av
dysor.

Komfortmoduler är också försedda med dysor men med ett
förenklat handhavande. Genom ett enkelt ingrepp kan man
ändra enheternas dysinställning för mer eller mindre luft-
mängd individuellt på alla fyra sidor. Detta gör att man under
produktens hela livslängd har alla möjligheter att anpassa luft-
mängd och luftmängdens riktning efter rådande behov.

Luftriktare ADC
De olika takapparaternas spridningsbilder finns presenterade
i beräkningsprogrammet ProSelect. Avsikten är här att kunna
ge underlag för att bestämma avstånd till vägg eller annat hin-
der, samt avstånd mellan motblåsande enheter. Angivna av-
stånd mellan enheter och till väggar är referensparametrar
som baseras på omfattande laboratoriemätningar och mång-
årig erfarenhet. 

Med hjälp av ADC, Anti Draught Control, kan såväl sprid-
ningsbild som inträngningsdjup individuellt förändras på varje
takapparat vilket bidrar till att göra dem mycket flexibla. An-
talet inställningskombinationer är mycket stort och de vanli-
gaste spridningsbilderna finns i respektive produktdatablad.
För att beräkna rekommenderade minsta avstånd mellan en-
heter och till väggar används med fördel Swegons dimensio-
neringsprogram ProSelect.

Vridbara tilluftsdysor
Swegons klimatbafflar ska kunna erbjuda en optimal tillförsel
av primärluft och undertempererad cirkulationsluft med låga
luftrörelser i vistelsezonen, oavsett önskad primärluftmängd.
Därför kan vissa produkter förses med inbyggda tilluftsdysor.
Luftfördelningen är sedan varierbar på så vis att tilluftsdysorna
är vridbara. Denna typ av tilluftsdysor är av samma utförande
som de i Swegons dysdon. Tilluftsdysorna används med fördel
i lokaler där man behöver mer tilluft än en normal klimatbaffel
kan hantera, t.ex. i konferensrum.

Figur 45. Exempel på ADC med olika inställningar.
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BSA infälld i undertak
För att BSA ska få rätt cirkulationsluftflöde är det viktigt att cir-
kulationsluftöppningar ordnas i undertaket. För varje löpme-
ter klimatbaffel erfordras cirkulationsluftöppningar med en
nettoarea på minst 0,1 m2 i undertaket. 

Om möjligt skall cirkulationsluftsöppningarna placeras vid en-
hetens kortsidor. Där detta ej är möjligt placeras cirkulations-
luftöppningar på ett avstånd (L) av minst halva
rekommenderade avståndet mellan två enheter, se Figur 46. 

Avstånd mellan klimatbafflar
Detaljerade rekommendationer om rätt avstånd mellan enhe-
ter erhålls med hjälp av dimensioneringsprogrammet ProSe-
lect som finns tillgängligt på www.swegon.se. 

Skötsel
Swegons takapparater, kylbafflar, komfortmoduler och fa-
sadapparater kännetecknas bland annat av att de inte inne-
håller några rörliga delar. De kräver därför inte något annat
underhåll än rengöring. Intervallet för rengöring varierar med
typ av produkt, produktens placering och arten av verksamhet
i lokalen, men kan vid normala driftsförhållanden sättas till 5
år för kylbafflar, takapparater och komfortmoduler samt 2 år
för fasadapparater. I lokaler där större mängder damm kan
anses förekomma kan tätare intervaller vara aktuella. Detta
gäller t.ex. hotellrum. 

Lackerade ytor rengörs med mild tvållösning. Använd aldrig
lösningsmedel då detta kan skada den lackerade ytan.

Luftkanal (i förekommande fall) är rensbar genom renslock i
luftkanalen.

Batterier rengörs med dammsugarmunstycke som förs över
batteriets utvändiga yta. För vissa produkter kan man damm-
suga ut dammet genom den perforerade underdelen utan att
behöva demontera underplåten.

Batterier monterade ovan undertak kräver generellt sällan
rengöring på grund av de mycket låga lufthastigheter cirkula-
tionsluften ger upphov till.

Besiktning av upphängningsdetaljer och synliga lödpunkter
skall göras i samband med rengöring. Om något sitter löst el-
ler man finner vattendroppar på lödpunkter måste enheten
ses över och eventuella felaktigheter åtgärdas.

Figur 46. Rekommenderade placeringar av cirkulationsluft-
öppningar i undertaket till BSA. 
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