INOMHUSKLIMAT - LUFTFUKTIGHET
Entalpiväxlare bevarar luftfuktigheten

ÄR INOMHUSKLIM ATET
FÖR TORRT?
Utmaningarna är ofta att se till så att luftfuktigheten inomhus inte är för hög,
då det är skadligt både för hälsa och byggnad.
Det kan också vara ett problem om luften är för torr. Några människor vill uppleva torr
hud, torra ögon och torra slemhinnor om luftfuktigheten är för låg.
Få Airmaster ventilationsaggregat levererat med entalpiväxlare
- så behåller du fukten i rummet.
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SÅDAN FUNGERAR ENTALPIVÄXLAREN
En entalpiväxlare är en värmeväxlare där fukten överförs
mellan tilluft och frånluft. Överföringen av fukt görs med
hjälp av osmos genom ett polymer membran med porstruktur. Polymer membranen ser till så att tilluft och frånluft alltid är separerade från varandra, precis som i Airmasters
andra värmeväxlare. Det förhindrar överföring av både dålig
lukt och föroreningar.

STYRNING AV
LUFTFUKTIGHET
Nu kan du välja om du vill ha en standardvärmeväxlare, en entalpiväxlare eller en
kombinationsväxlare i ditt Airmaster ventilationsaggregat

Ett Airmaster ventilationsaggregat ger dig mer än bara
luftutbyte i rummet. Du har möjlighet att styra och
kontrollera inomhusklimaten efter flera olika faktorer
– också den relativa luftfuktigheten. När det gäller att
undgå uttorkning av rumsluften om vintern, är första
steget efter Airmasters mening att etablera behovsstyrning av luftutbytet med hjälp av antingen CO2-,
TVOC, och/eller Airmaster adaptiva fuktstyrning. Dessutom är en stor fördel att ha rumstemperaturen under kontroll så att den inte är onödigt
hög.

Det har en väldigt fördelaktig påverkan av att ha en
förnuftig inomhus luftfuktighet.
Man kan dock uppleva att det i kalla och torra klimat
uppstår perioder om vintern med låg inomhus luftfuktighet under ca. 30 % relativ luftfuktighet. Man
kan också i moderata klimat vara intresserat i att
säkra en högre relativ luftfuktighet än 30 % till
särskild användning.
Till dessa situationer lanserar Airmaster nu en entalpiväxlare som tillval till alla ventilationsaggregat.

NU KAN DU FÅ AIRMASTER VENTILATIONSAGGREGAT MED 3 OLIKA VÄXLAR-LÖSNINGAR:
•

STANDARD: Motströmsvärmeväxlare

•

NYHET: Ren entalpiväxlar lösning

•

NYHET: Kombinationsväxlare bestående av entalpiväxlare + Airmasters normala motströmsvärmeväxlare

Den rena entalpiväxlarlösningen vill vara särskilt
lämplig i extremt kalla klimat som t.ex. norra
Skandinavien eller till bergrika trakter i inlandet i
Norge eller i Alperna. Exempel på sådana platser
kan vara Kiruna och Innsbruck.
En kombinationsväxlare fungerar som ett mellanting
mellan de två typerna av växlare, med större temperaturverkningsgrad än den rena entalpiväxlarlösningen, och
med reducerad fuktverkningsgrad.
Kombinationsväxlaren är lämplig i områden i Centraleuropa, där det kan vara kalla och torra perioder, men
inte extrem kyla. Så som Stuttgart, München och Wien.
Kombinationsväxlaren kan också vara lämplig i kustnära
områden med moderat klimat om man önskar att kunna
upprätthålla en högre inomhusfuktighet än normalt,
t.ex. över 40% relativ luftfuktighet.

PRESTANDA OCH EFFEKTIVITET
På grund av den lägre temperaturverkningsgraden i
entalpiväxlaren reduceras den maximala prestandan för
AM 150 och AM 300 med en ren entalpiväxlarlösning
på grund av krav från Ecodesign direktivet. Förutom
detta uppför ventilationsaggregaten sig normalt.
Maximal prestanda med ren entalpiväxlare:
AM 150: 100 m3/h
AM 300: 190 m3/h
Med kombinationsväxlaren kan den normala prestandan
upprätthållas på alla Airmaster ventilationsaggregat.

Våra vanliga motströmsvärmeväxlare har en hög värmeåtervinning, där värmen stannar i rummet samtidig som du får
in frisk luft. Med våra nya entalpiväxlare får du dessutom
möjligheten att bevara fukten i rummet.

VAD ÄR DEN OPTIMALA INOMHUS LUFTFUKTIGHETEN?
• <30% - Om den relativa luftfuktigheten inomhus är under 30% är
det en ökad risk för att några vill uppleva besvär på grund av ett torrt
inomhusklimat.
• 30-60% - En luftfuktighet i detta intervall är normal luftfuktighet, som
upplevs som sund för både människor och byggnader. Om sommaren
ligger luftfuktigheten ofta i den högre delen och om vintern i den låga.
• 60-70% - Är den relativa luftfuktigheten inomhus på denna nivå eller över
så är det för fuktigt och det kan ge problem med t.ex. mögel.
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