
Modulopbyggede aggregater 
med varmegenvinding
- ventilation efter behov



Med de modulopbyggede SmartAir aggregater, vi kan nu levere en komplet serie af moderne og energieffektive ventilations-
systemer til komfortventilation. SmartAir enhederne er udstyret med en bred palette af komponenter, der imødekommer de 
strengeste krav til energieffektiv ventilation. 
Høj kvalitet og teknisk høj ydeevne - SmartAir er dit bedste valg.
 
 
Enkelt, fleksibelt og sikkert
 Det modulopbyggede design gør SmartAir nem at samle i den ønskede konfiguration og sikrer en 
problemfri transport, da mindre moduler er mindre udsatte for transportskader. 

Pålidelig og attraktiv 
SmartAir leveres med låger på solide hængsler. Dørene er udstyret med gummipakninger, der sørger for at anlægget er tæt. 
Panelerne på SmartAir er fremstillet i galvaniseret stål og leveres med enten 25mm eller 50mm isolering. 
Dette sikrer ikke bare en effektiv støjdæmpning og termisk isolering men også stor resistens ved brand.

Brugervenlig 
SmartAirs filtre, ventilatorer, varmeveksler og andre komponenter er let tilgængelige under drift og ved serviceeftersyn.

Top Features:      

• Fleksibel
• Eurovent certificeret
• Tæthed
• Energieffektiv
• Nem installation og service
• Konfigurérbare funktioner
• Komplet sortiment af moduler
• Kort leveringstid

Aggregat type
R - Rotorvarmeveksler
C - Modstrømsvarmeveksler
CX - Krydspladeveksler
N - Tilluft/fraluft modul uden varmegenvinding
RR - varmegenvinding med væskekoblede batterier

Isoleringstype 
SW25 - 25mm paneltykkelse  
SW50 - 50mm paneltykkelse(Eurovent certificeret)  
SW50+ - 50mm paneltykkelse - kuldebroer er elimineret

AHU modustørrelse(01-16KR)
01KR - mindste størrelse

16KR - mtørste størrelse
Navn på modulserien

Smart Air      1KR     SW50+     R

Betegnelser:

Standarder
SmartAirs design er baseret på kravene i følgende CE og ISO standarder:
EN 308   Varmevekslere. Test procedurer.
EN 779   Partikelfiltre for generel ventilation.
EN 1751  Aerodynamiske tests af spjæld og ventiler.
EN 1886  Ventilationsaggregater. Mekanisk ydeevne.
EN 13053  Vurdering og ydeevne for enheder og komponenter.
EN 13779  Ventilation for ikke-beboelsesejendomme. Krav til ydeevne.
EN 60204.  Elektrisk materiel på maskiner.
EN ISO 3741  Bestemmelse af lydeffektniveau i rum med efterklang.
EN ISO 5136  Bestemmelse af lydeffektniveau i kanaler.
EN ISO 9001  Kvalitetsstyringssystemer.
EN ISO 12100  Maskinsikkerhed
ISO 9001:2008  SmartAir enhederne er testet af TÜV SÜD Industrie Service GmbH Center of Competence for  
  Refrigeration and Air Conditioning. 



Generelt:

 ► Alle aggregatkomponenter er produceret af førende leverandører.
 ► Indendørs- og udendørsmodel  

 (tilbehør til udendørsmodel: tag og gitter).
 ► Moduler udført i aluminiumsprofiler.
 ► Paneler og inspektionsdør udført med dobbeltkabinet.
 ► Isoleret med 25 eller 50 mm. mineraluld.
 ► Paneler kan leveres i aluminium eller rustfrit.
 ► To tilslutningsmuligheder, indvendig eller udvendig.
 ► Inspektionsdør med hængsler og håndtag.
 ► Leveres med eller uden komplet kontroludstyr.
 ► Kan leveres med malede paneler.
 ► Kan leveres med inspektionsvindue og lys.
 ► Justerbar eller fast bundpanel.
 ► Adgang for vedligeholdelse fra højre eller venstre side. 

Luftmængde

Ventilationsaggregatet udføres i passende størrelse og funktion, afhængig  af luftstrøm og tryk.  
R/C/CX/N/RR kan have afkast i forskellige retninger.  
Luften kan også opvarmes, afkøles, filtreres (anhængig af de valgte moduler), derved spares varme og strøm 
samtidig med, at man opretholder et godt og sundt indeklima. 
Ventilationsaggregatet kan leveres som en færdig enhed (afhængig af opsætning og størrelse) eller sam-
mensættes af flere moduler. 

Str. Anlæg



Typer

SmartAir N

 ► Udsugningsmodul med ventilator.  
 Kan leveres med filtre, lyddæmper og spjæld. 

SmartAir C
 ► Indblæsningsmodul med varmegenvin 

 ding - Krydsveksler. Kan leveres med  
 ventilator, varmelegeme (vand- eller   
 elektrisk), køler (vand eller freon) filtre,  
 recirkulation, lyddæmper og spjæld. 

SmartAir N
SmartAir N

 ► Indblæsningsmodul for  tilluft.  
 Kan leveres med ventilator, varmelegeme  
 (vand- eller elektrisk), køleflade (vand- eller  
 freon) filtre, recirkulation, lyddæmper og   
 spjæld. 

SmartAir R
 ► Ventilationsaggregat med varmegenvinding - Rotorveksler. 

Kan leveres med ventilator, varmelegeme (vand eller elektrisk),  
køleflade  (vand eller freon) filtre, recirkulation, lyddæmper   
og spjæld. 



Aggregatet-størrelser Luftmængder

SmartAir SW50+ Deklaration i forhold til brandnorm DS428: B -s2,d0 
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INTELLIGENT KONTROL
Kontrol konfigureret til hver enkelt kundes specifikke behov. SmartAir aggregater testes og konfigureres 
fra fabrikken sammen med de nødvendige komponenter. Kontrolsystemer overholder de gældende EU 
direktiver(MD, EMC og LVD) og er CE mærkede. SmartAir er den optimale løsning for mindre installation-
er med enkle kontrolfunktioner og for større insallationer, der kræver mere kompliceret kontrol, datakom-
munikation med mere. SmartAir aggregaterne er selvstændige og kræver ingen yderligere, væsentlige 
installationer på stedet. Kontrollen er klar til brug så snart anlægget er instlleret. Kontrollen kan indbyg-
ges i et modul, monteres på lågen eller monteres på afstand af anlægget, hvis der er behov for det.  
Anlægget kan leveres med Siemens (med POL871; POL822; POL 895 fjernbetjening) eller  
Regin (ED9100; E-DSP ) 

SmartAir Kontrol - Funktioner: 
• Mulighed for indendørs eller udendørs brug (op til IP65).
• PC kontrol via Modbus (RS485); TCP/IP; LON; BACNet MSTP; Mbus; BACNet IP; Web.
• Kontrol af luftkvalitet: CO2; Fugtighed; Konstant tryk.
• En eller to kontroller kan tilkobles.
• Plug and play – alle komponenter er testet sammen.
• Vandvarmeflade-/kølefladeaktuator.
• Filtervagt(PS 600B).
• Motordrevnetilluft-, fraluft- og blandespjæld.
• Følere for forskellige parametre.
• Brandføler.
• Eksterne kontakter.
• kanal/rumfølere for natsænkning.
• Frostbeskyttelse for varmeflade.
• Røgføler og brandspjæld med tilhørende kontrol.

SPJÆLD / BLANDEMODUL
 ► Et modul med to spjæld eller  

to moduler   med tre spjæld.
 ► Indbyggede eller kanalmonterede   

spjæld.
 ► Modroterende aerodymansike 

aluminiumslameller.
 ► Lameller tætnet med gummipakninger.

TAG 
INDTAG/AFKAST  
MED NET

 ► Sikker udendørs installation.

FILTER
 ► Filter klasse G4, M5, F7, F9, 
 ► Hepa filter, Kulfilter.
 ► Panel- eller posefilter.
 ► For-filter and filter.
 ► Syntetsik eller glasfiber– lav SFPv.

VARME-/KØLEFLADE
 ► Vand- eller fordampningskøleflade
 ► Varmtvands- eller dampvarmeflade.
 ► Elektrisk varmeflade.
 ► Gas varmeflade.

VARMEVEKSLER
 ► Stort udvalg af rotorvarmevekslere
 Lamelafstand: 1,5/1,7/2,0/2,5mm.
 Hybrid (moisture transfer) eller absorption   

 belægning for øget køling.
 RHX2 rotor drev og kontrol (0-10V).

 ► Krydspladeveksler + drypeliminering+ dobbelt 
     drypbakke.

 Lamelafstand 2/3,2/4,3/5,3/6,3mm.
 Epoxy belægning.

 ► Væskekoblede batterier
 Ethylenglycol eller propylenglycol.



      

SOKKEL
 ► Rigid ramme til løft af modulet.
 ► Højdejusterbar - tilkøb.

JUSTÉRBARE FØDDER
 ► Til at bringe anlægget i vater.
 ► Vibrationsdæmpning.

KONSTRUKTION

INSPEKTIONSVINDUE
 ► Moduler kan leveres med indvendigt lys.
 ► Nem inspektion af modulet.

SAMLEBESLAG OG HÆNGSLER
 ► Lufttætte.
 ► Lavt varmetab.
 ► Perfekt samling af moduler.
 ► Nem montage.
 ► Ekstremt stærke.

LÅSE OG ERGONOMISKE HÅNDTAG
 ► Lås lågen for sikkerhed.
 ► Nem og sikker vedligehold.

TRANSPORT ØJER (tilkøb)
 ► Nem transport.
 ► Hurtig installation.

HJØRNEBESKYTTERE

 ► Plastik covers.
 ► Æstestisk udseende.

ISOLERING TYPE
50+  insulation - Polyeurethan skum
25  insulation - mineraluld
50  insulation - mineraluld

VENTILATOR 
 ► Direkte drevet centrifugalventilator med EI2 klasse motor  

(ERP 2013).
 ► Direkte drevet centrifugalventilator med EC motor  

(ERP 2015).
 ► Centrifugalventilator med fremad/bagudkrummede blade 

med EI2 klasse motorer (ERP 2013).
 ► Direkte drevet centrifugalventilator eksplosionssikker.

LYDDÆMPER
 ► 600 - 2000mm.
 ► Indbygget i modul el. forberedt til kanalmontering



Modulernes funktion

Filter-modul

 ► Forskellige filtre kan designes med ”Ventmaster”.
 ► Forfiltre med basis G3 filter. Panelfiltre sikrer et lavt trykfald 

 og har lang levetid. 
 ► Posefiltre G3, G4, M5, F7 og F9. Posefiltre har en stor   

 overflade, hvilket sikrer lang levetid og økonomisk drift. 
 ► Filtrene er af syntetisk materiale eller glasfiber.  

 Filtre af glasfiber sikrer lavt trykfald og er energibesparende. 
 ► Filter-kabinettet holdes på plads af et simpelt men effektivt   

 låsesystem, hvilket muliggør hurtig og nem udskiftning af filtre.
 ► Filter-kabinettet er udført i galvaniseret stål.

Vandvarme-modul

 ► Anvendes til opvarmning af indblæsningsluften, hvor der er 
mulighed for varmtvandstilslutning.

 ► Modulet består af en varmtvandsflade og kabinet.
 ► Varmefladen er udført i kobberrør og aluminium plader.
 ► Maximalt driftstryk: 16 bar ved maximalt 100oC.
 ► Maximalt driftstryk: 10 bar ved maximalt 150oC.
 ► Stort sortiment af varmeflader, som kan imødekomme de fleste  

 specielle krav.
 ► Mulighed for specialudførsel af varmeflader.

Køle-modul

 ► Der kan leveres 2 typer kølere, vandkøleflade eller DX-køler.
 ► Vandkøleflade anvendes hvor der er mulighed for  

 vandstilslutning.
 ► DX-køler anvender freon.
 ► Køleflade er udført i kobberrør og aluminium plader.
 ► Køleren har kondensafløb og drypbakke i rustfrit stål. 
 ► Stort sortiment af kølere, som kan imødekomme de fleste  

 specielle krav.
 ► Mulighed for specialudførsel af køleflade.



El-varme-modul

 ► El-varmelegeme i kabinet.
 ► Anvendes hvor der ikke er mulighed for varmtvandstilslutning.
 ► 3-faset varmelegeme (3x230V, 3x400V) med lang levetid.
 ► 2 termokontakter (50oC og 100oC).
 ► Trinvis opvarmning.
 ► Luften kan varmes op til 90oC.
 ► Aluminium profil.

Tomt modul

 ► For kontrol og vedligeholdelse.
 ► Kan anvendes ved indbygning af specielle komponenter.
 ► Kan leveres med eller uden vindue og lys.
 ► Kan leveres i variabel længde fra 300 til 2000mm. 

Ventilator-modul

 ► Indeholder ventilator og motor.
 ► Der anvendes en centrifugalventilator.
 ► Ventilator og motor er monteret på stabilt underlag.
 ► Kabinettet leveres med gummidæmpere.
 ► Ventilatorløbehjul med fremadrettede eller bagudrettede hjul.
 ►  Ventilatortyper
 ► Remtrukket centrifugalventilator.
 ► Direkte drevet centrifugalventilator.
 ► Direkte drevet centrifugalventilator med EC-motor.



Kontrol-modul

 ► AHU med integreret kontroludstyr leveres programmeret,  
 konfigureret og testet med alle de nødvendige følere.

 ► Kan leveres med Salda, Siemens eller Regin kontrolsystem.
 ► Kontrol-modulet kan integreres og fastgøres i kabinet.
 ► Eksterne komponenter så som sensorer, ventiler, eksterne  

 controllers, nødstop indbygges om muligt og tilsluttes.
 ► De integrerede dele udstyres med kvik- tilslutning, for hurtig og  

 nem installation af AHU.
 ► Forberedt for CTS-kommunikationssystemer (flere varianter).  

 
Tilvalg 

 ► Det integrerede kontrolsystem fungerer under følgende  
 betingelser: Temperatur 0-50oC og relativ luftfugtighed < 85%. 

 ► AHU med integreret kontroludstyr kan forberedes for  
 anvendelse udendørs < 0oC.

Lyddæmper-modul

 ► Anvendes for at reducere støj i luftkanaler.
 ► Består af kabinet og perforerede skillevæge.
 ► Isoleret med mineraluld.
 ► Kan leveres i variabel længde fra 600 til 1800mm. 

Isoleret lyddæmper-modul

 ► Anvendes for at reducere støj i luftkanaler.
 ► Består af kabinet og perforerede skillevæge.
 ► Isoleret med 25mm eller 50mm mineraluld.
 ► Kan leveres i variabel længde fra 600 til 1800mm



Blande-modul

 ► Anvendes for at blande luftstrømmen.
 ► Ideel for lavenergi-drift med recirkulation.
 ► Videregiver varmeenergien ved at blande udsugningsluften med  

 indsugningsluften. 
 ► Kan afbrydes eller anvendes for recirkulation.
 ► Enhed med 2 spjæld eller  3 spjæld. 
 ► Spjæld:
 ► Anvendes for at lukke for eller regulere luftstrømmen.
 ► Reguleringsmekanismen af glasfiber.
 ► Spjæld af aluminium med gummipakninger.
 ► Kontrarotations spjæld er udført i dobbelt aluminium.
 ► Egnet for anvendelse ved temperatur fra 40oC til 80oC.

 Rotor-varmeveksler-modul

 ► Kabinet af galvaniseret stålplade.
 ► Korrugerede alu-plader, op til 85% virkningsgrad.
 ► Special-belægning for forskellige applikationer.
 ► Epoxy-belægning for fugtoverførsel.
 ► Hygroskopisk rotor for øget genkøling.
 ► Kan udstyres med variabel kontrol (0-10V signal).
 ► Frostsikker og ingen kondens.
 ►  Fugtighedsoverførsel.

Kryds-varmeveksler-modul

 ► Aluminium krydsveksler.
 ► Aluminium eller epoxy-belagte plader.
 ► Adskilt indblæsning og udblæsning.
 ► Virkningsgrad op til 75%.
 ► Indbygget by-pass spjæld.
 ► Drypbakke af rustfrit stål.
 ► Varmeveksleren er udstyret med en stor inspektionsdør for  

 nem adgang til inspektion og service.



Kabinettet er testet i overensstemmelse med  standard EN 1886:2008

1. Mekanisk styrke af kabinet (X = mm × m-1)
Testtryk: ±1000 Pa 
Klassifikation: 
Max. udbøjning 4 mm ≤ klasse D1(M) SmartAir SW50+ 
Max. udbøjning ≤ 10 mm klasse D2(M)
Max. udbøjning > 10 mm klasse D3(M)
Vedvarende udbøjning efter testtryk på  ±2500 Pa skal være mindre end 2 mm.

2. Kabinetlækage (f400= l/s × m-1×m-2)
Testtryk -400 Pa 
Klassifikation: 
Max. lækage f400  ≤  0,15 klasse L1(M) SmartAir SW50+
Max. lækage 0,15 < f400  ≤ 0,44 klasse L2(M)
Max. lækage 0,44 < f400  ≤ 1,32 klasse L3(M)

Testtryk +700 Pa
Klassifikation: 
Max. lækage f700 ≤ 0,22 klasse L1(M) SmartAir SW50+
Max. lækage 0,22 < f700 ≤ 0,63 klasse L2(M)
Max. lækage 0,63 < f700 ≤ 1,90 klasse L3(M)

3. Transmissionstab ( U-værdi)* (U=W×m-2×K-1)
Max. varmestrømning U ≤ 0,5 T1
Max. varmestrømning 0,5 < U ≤ 1,0 T2 SmartAir SW50+
Max. varmestrømning 1,0 < U ≤ 1,4 T3
Max. varmestrømning 1,4 < U ≤ 2,0 T4
Max. varmestrømning. Ingen krav T5

*Transmissionstab ( U-værdien) (U=W×m-2×K-1) er værdien på varmeoverførsel 
(angivet i Watt) gennem 1 m² af aggregatets overflade pr. 1K. ( K=Kelvin)
Det bestemmes ved  en stabil temperaturforskel på 20K.

4. Varmetab* (kb = ∆tmin/∆tair) 

Max. varmetabsfaktor 0,75 < kb ≤ 1,00 TB1(M) SmartAir SW50+
Max. varmestrømning 0,60 < kb ≤ 0,75 TB2(M)
Max. varmestrømning 0,45 < kb ≤ 0,60 TB3(M)
Max. varmestrømning 0,30 < kb ≤ 0,45 TB4(M) 
Max. varmestrømning. Ingen krav TB5(M)

* Varmetabsfaktoren er forholdet mellem den laveste temperaturforskel og mid-
delværdien for luft-til-luft temperaturforskel.
Den laveste temperaturforskel mellem ethvert givet punkt på den eksterne overflade 
og den interne middel-lufttemperatur kan bestemmes når middeltemperaturforskel 
mellem interne og eksterne temperaturer er stabiliseret ved 20K. 
 

Filter bypass lækageklasse* G1 til F5 F6 F7 F8 F9
Maksimum filter bypass  
lækageværdi k i %  
volumenstrømmen

6 4 2 1 0,5

Hovedgaden 86 
8831 Løgstrup

Kontakt Forhandler Geovent A/S:
Tel. +45 8664 2211 
Fax. +45 8664 3075

salg@geovent.dk 
www.geovent.dk

5. Filter bypass lækage

*Filter bypass lækageklasse er ikke det samme som filtermaterialeklasse!

Akustisk dæmpning af kabinet SmartAir SW50+
Akustisk dæmpning af kabinet

125 Hz dB 13
250 Hz dB 11
500 Hz dB 14
1000 Hz dB 18
2000 Hz dB 19
4000 Hz dB 19
8000 Hz dB 36

±1000 Pa

X mm

> 20°C

20°C

U

-400/+700 Pa

f400

f700

1 

2 

3 

4 

100% (m3/h)>99,5% (m3/h)

 < 0,5% (m3/h)

5 
SmartAir SW50+

Kabinet


