Menerga Adconair
ett värmeåtervinningssystem – varierande lösningar

MINIMAL ENERGI ANVÄNDNING – MENERGA
Sedan 1980 utvecklar och producerar Menerga innovativ ventilation- och luftbehandlingsteknik till många olika
användningsområden. Med ambitionen att vara teknikledande inom alla områden och sätta standarden för
effektivitet och verkningsgrad.
Vår filosofi "Vi skapar bra klimat - med Minimal ENERGiAnvändning" lever vi upp till varje dag sedan företaget
grundades. Vi är stolta över att vara ett av de första företagen i branschen som ända sedan bolaget bildades
har satsat på energieffektivitet – ibland på lite unika sätt.
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Våra marknadssegment

CO2-utsläpp för en
bil vid en körsträcka
på 1,6 miljarder km

BESPARNING AV

*

Körsträcka på 25.000
Försäljare

Värme energiförbrukning i
staden Mülheim an der Ruhr
med 170.000 invånare

Värme energiförbrukning av ca.
80.000 lägenheter (100 m²)
*genomsnittlig besparing genom Menerga lösningar mellan 2011 och 2016

Europatäckande försäljnings- och servicenätverk
Grundades 1980 i Mülheim an der Ruhr
Närvarande i hela Europa (försäljning & service)
Över 40.000 installerade lösningar runt om i världen
Mer än 25-års erfarenhet inom indirekt evaporativ kyla
Ca. 100 ingenjörer inom forskning & utveckling
Del av Systemair-gruppen sedan 2013

REKUPERATIV VÄRMEÅTERVINNING
Adconair värmeåtervinning håller hög nivå tack vare motströmsvärmeväxlaren.
Värmeväxlaren fungerar med en verklig motströmsandel på mer än 80% vid 150 Pa tryckfall och når samtidigt
de högsta energieffektivitetsklasser. Därmed uppfyller vi direktivet om ekodesign 1253/2014.
Menerga lösningar med Adconair VÅV är mångsidiga och därmed finns en mängd olika användningsområden.

ADCONAIR VÅV FINNS I OLIKA VERSIONER:
• Integrerad indirekt evaporativ kyla
• AdiabaticPro
• AdiabaticzeroGWP
• AdiabaticDXcarbonfree
• Kompressordriven kylanläggning – även som reversibel kompressordriven kylanläggning

Betriebsmodi
Driftlägen
Evaporativ drift

Frikyla

Värmeåtervinning på vintern

*utan vattenburet värmebatteri (PVV)

Kontorsrum, matsalar

Kontor, matsalar, sjukhus,
annex, läkemedelsproduktion,
renrum, hygienutrymmen

Kontorsrum, matsalar,
förpacknings- och
påfyllningsanläggningar

Hotellrum, annex,
restauranger, hygienutrymmen, bastu
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Användningsområden

Utställningslokaler, kontorsrum, matsalar, inspektionsstationer, hygienutrymmen

1
2
3
4

Adconair Adiabatic
1

Kylsystem för avdunstning

2

Evaporativ kylningsgrad >90%
Inga ytterligare tryckfall på luftsidan
genom installation i luftvägarna, som t.ex. befuktare
Låg vattenförbrukning genom cirkulerande vatten
system
Minskning av erforderlig DX-kylkapacitet upp
till 70%
Låg energiförbrukning i drift
Kondensanvändning till evaporativ drift
Ingen ytbehandling av värmeväxlaren
nödvändig
Resistent mot korrosion

3

Värmeåtervinning
Högst verkningsgrad vid lägst tryckfall
på luftsidan
Av mikrobiologiskt ofarlig och korrosionsfri
polypropen
Mycket hållbar pga motståndskraftigt
material
Tryckstabil för tryckdifferenser upp till 10.000 Pa
mellan båda luftvägarna
Prestandadata för motströmsvärmeväxlare i det
faktiskt inbyggda tillståndet uppmätt enligt
EN 308 av TÜV NORD
Behovsstyrd avfrostning
Tillämpas i nästan alla användningsområden
Egen tillverkning av alla värmeåtervinningssystem
Över 25-års erfarenhet inom tillverkningen av
värmeåtervinningssystem i polypropen

Styrning & reglering
Individuell startsignal av de motoriserade
spjällen
Övervakning av tillgänglighet och effektivitet i
systemet
Individuell reglering av värmeåtervinningseffekten
Fjärrövervakning via 256 bit krypterad cloud
med Menerga vicomo
Integrerad datalogg med trendindikatorer direkt
på aggregatet eller via cloud
Steglöse reglering av den integrerade kylan
Reglerkoncept anpassat för specifika projekt
C-bus-system interferens-skärmad och inte
beroende av kabellängden

4

DX-kyla (tillval)
Ökning av prestanda av den integrerade DX-kylan
på upp till 25% genom underkylare
Liten mängd köldmedium och mindre tryckfall
genom microchanel luftkondensor
EER värde upp till 12 genom kombination av
Adiabatik DX-kyla möjligt
Låg elektrisk anslutningseffekt, och inga
elektriska förbrukningstoppar under sommaren
Exakt effektstyrning för hög precision
Olika effektnivåer för optimalt matchade system

INDIREKT EVAPORATIV KYLA
Med värmeåtervinning Adconair i utförandet AdiabaticPro har Menerga utvecklat en teknologi för en tydlig
optimering av den indirekta evaporativa kylan. Tekniken bygger bland annat på att frånluften förkyls innan den
passerar värmeväxlaren. På så sätt ökar den totala effektiviteten för kylprocessen till nästan 100%.
Genom förkylning av tilluften kyls den ned till 18°C och samtidigt ökar kyleffekten med upp till 30%, vid en
genomsnittlig rumstemperatur på 26°C. Adconair VÅV i AdiabaticPro-utförande är ett komplett och energibesparande alternativ till konventionella komfortluftbehandlingsaggregat, helt utan kylanläggning.

FUNKTIONSBESKRIVNING
Med Adconair AdiabaticPro kyls uteluften i tre steg. I frånluften sker initialt en sensibel förkylning med hjälp
av ett batteri. Kylvattnet för detta kommer från den inre kretsen av den indirekta evaporativ kylan som äger
rum i området vid frånluft/tilluft i värmeväxlaren. Genom en ytterligare rad dysor sprayas detta kylvatten
i värmeväxlarens frånluftsområde vilket möjliggör en indirekt evaporativ kylning. Därigenom aktiveras den
tredje fasen av uteluftkylning.

Driftläge

Sommardrift

Kontorsrum, matsalar

Kontor, matsalar, sjukhus,
annex, läkemedelsproduktion,
renrum, hygienutrymmen

kontorsrum, matsalar,
förpacknings- och
påfyllningsanläggningar

Hotellrum, annex,
restauranger, hygienutrymmen, bastu
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Användningsområden

Utställningslokaler,
kontorsrum, matsalar,
inspektionsstationer,
hygienutrymmen

1
2
3

Adconair AdiabaticPro
1

Kylsystem för avdunstning
Evaporativ kylningsgrad: 100%
Låg vattenförbrukning genom cirkulerande vatten
system
Låg energiförbrukning i drift
Kondensanvändning till evaporativ drift
Ingen ytbehandling av värmeväxlaren nödvändig
Resistent mot korrosion
Hög prestanda även vid extra
höga inre termiska belastningar
Ingen kylanläggning nödvändig

3

2

Styrning och reglering
Individuell startsignal av de motoriserade
spjällen
Övervakning av tillgänglighet och effektivitet i
systemet
Individuell reglering av värmeåtervinningseffekten
Fjärrövervakning via 256 bit krypterad cloud
med Menerga vicomo
Integrerad datalogg med trendindikatorer direkt
på aggregatet eller via cloud
Reglerkoncept anpassat för specifika projekt
C-bussystem skärmat mot störningar och
oberoende av kabellängd

Värmeåtervinning
Högst verkningsgrad vid lägst tryckfall på luftsidan
Av mikrobiologiskt ofarlig och korrosionsfri polypropen
Mycket hållbar pga motståndskraftigt material
Tryckstabil för tryckdifferenser upp till 10.000 Pa mellan båda luftvägarna
Prestandadata för motströmsvärmeväxlare i det faktiskt inbyggda tillståndet uppmätt enligt
EN 308 av TÜV NORD
Behovsstyrd avfrostning
Tillämpas i nästan alla användningsområden
Egen tillverkning av alla värmeåtervinningssystem
Över 25-års erfarenhet inom tillverkningen av värmeåtervinningssystem i polypropen

HFC-FRI KYLNING I TILLUFTEN
Menerga bevisar att man kan kyla även utan kompressordrivna kylanläggningar. Detta möjliggör den nya klimatneutrala kyltekniken AdiabaticzeroGWP baserad på det beprövade Adconair värmeåtervinningssystemet.
Härvid kyls den högsommarvarma uteluften pålitligt ner till 18°C med ett evaporativt kylsystem i hybridutförande.
Genom kombinationen av processerna indirekt evaporativ kyla och daggpunktskylning, som för första gången
kombinerades i ett luftbehandlingsaggregat, kan även höga mängder av överskottsvärme ledas ut ur luftbehandlade rum och konstant låga tilluftstemperaturer garanteras.

FUNKTIONSBESKRIVNING
I den första halvan av värmeväxlaren sker den indirekta evaporativa kylningen, som man känner till hos Adconair
Adiabatic och AdiabaticPro. Därmed kyls större delar av uteluften redan i förväg. I den andra halvan av värmeväxlaren sker den så kallade daggpunktskylningen. För detta tas en del av den redan förkylda uteluften till vara när
den lämnar värmeväxlaren som processluftflöde. Den förs till värmeväxlaren igen genom motströmsprincipen
och befuktas på nytt. På så sätt sker en upprepad, indirekt avdunstningskylning.
Till skillnad från konventionella system är den lägsta möjliga temperaturen nu inte beroende av frånluftens våttemperatur, utan av våttemperaturen hos den förkylda uteluften. Processluftflödet är här omkring 50% av det
nominella flödet, och regleras löpande så att en konstant tilluftstemperatur kan hållas. Vid dimensionering av
kanalsystem på platsen måste hänsyn tas till detta, eftersom större ute- och avluftskanal måste planeras i motsvarande grad.

Driftläge
Sommardrift

Kontorsrum, matsalar

Kontor, matsalar, sjukhus,
annex, läkemedelsproduktion,
renrum, hygienutrymmen

kontorsrum, matsalar,
förpacknings- och
påfyllningsanläggningar

Hotellrum, annex,
restauranger, hygienutrymmen, bastu
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Användningsområden

Utställningslokaler,
kontorsrum, matsalar,
inspektionsstationer,
hygienutrymmen

2

1
3

Adconair AdiabaticzeroGWP
1

Kylsystem för avdunstning
Evaporativ kyleffekt >100 % (i förhållande till
frånluftens våttemperatur)
Låg vattenförbrukning genom cirkulerande vattensystem
Låg energiförbrukning i drift
Kondensanvändning till evaporativ drift
Ingen ytbehandling av värmeväxlaren nödvändig
Resistent mot korrosion
Hög prestanda även vid extra höga
uteluftstemperaturer
Kylning av uteluften med upp till 16 K
Ingen kylanläggning nödvändig

3

2

Styrning & reglering
Individuell startsignal av de motoriserade spjällen
Övervakning av tillgänglighet och effektivitet i
systemet
Individuell reglering av värmeåtervinningen
Fjärrövervakning via 256 bit krypterad cloud
med Menerga vicomo
Integrerad datalogg med trendindikatorer direkt
på aggregatet eller via cloud
Steglös reglering av den integrerade kylan
Reglerkoncept anpassat för specifika projekt
C-bussystem skärmat mot störningar och
oberoende av kabellängd

Värmeåtervinning
Högst verkningsgrad vid lägst tryckfall på luftsidan
Av mikrobiologiskt ofarlig och korrosionsfri polypropen
Mycket hållbar pga motståndskraftigt material
Tryckstabil för tryckdifferenser upp till 10.000 Pa mellan båda luftvägarna
Prestandadata för motströmsvärmeväxlare i det faktiskt inbyggda tillståndet uppmätt enligt
EN 308 av TÜV NORD
Behovsstyrd avfrostning
Tillämpas i nästan alla användningsområden
Egen tillverkning av alla värmeåtervinningssystem
Över 25-års erfarenhet inom tillverkningen av värmeåtervinningssystem i polypropen

TERMISKT DRIVEN HFC-FRI LUFTBEHANDLING
För att undvika en hög energiförbrukning under kylsässongen på sommaren har Menerga utvecklat den nya
termiskt drivna kyltekniken AdiabaticDXcarbonfree som också bygger på det beprövade Adconair värmeåtervinningssystemet. Kylningen sker genom en integrerad sluten adsorptionskylkrets i luftbehandlingsaggregatet
som försörjer det värmebatteri som används för uppvärmning av tilluften på vintern med kallvatten för kylning
på sommaren.
I motsats till en kompressordriven kylanläggning behövs ingen el som drivkraft. Däremot används värmen på
en temperaturnivå från 60°C som ändå finns till värmeförsörjningen i vinterdrift. Kylåtervinningen i adsorptionskylkretsen som är integrerad i luftbehandlingsaggregatet garanterar mycket låga kylåtervinningstemperaturer även på högsommaren och därmed möjliggörs en hög kyleffekt.
Dessutom används som köldmedium vatten (R718), vars GWP-faktor är noll vilket innebär att det inte bidrarr
direkt till växthuseffekten. Till skillnad från andra naturliga köldmedier är det inte heller brännbart eller giftigt.

FUNKTIONSPRINCIP
Den centrala delen i denna anläggning är två moduler som är utrustade med silikagel som adsorptionsmaterial.
Genom den fysikaliska processen adsorption bildas kallvatten, som utnyttjas i ett kombibatteri för kylning och
avfuktning av tilluften. Framledningstemperaturerna från kylkretsen är tack vare kombinationen med indirekt
evaporativ kyla tillräckligt låga för att kyla uteluften från 32 till omkring 16°C. Medan den ena modulen bildar
kallvattnet genom denna process, regenereras den andra modulen. Den tillförs då varmvatten (minst 60°C),
vilket leder till desorption av den mättade silikagelen. Desorptionen går minst lika fort som adsorptionen, så att
det alltid finns tillräcklig kylenergi tillgänglig.

Driftläge
Sommardrift

Kontorsrum, matsalar

Kontor, matsalar, sjukhus,
annex, läkemedelsproduktion,
renrum, hygienutrymmen

kontorsrum, matsalar,
förpacknings- och
påfyllningsanläggningar

Hotellrum, annex,
restauranger, hygienutrymmen, bastu
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Användningsområden

Utställningslokaler,
kontorsrum, matsalar,
inspektionsstationer,
hygienutrymmen

4

1

2
3

Adconair AdiabaticDXcarbonfree
1 HFC-fri kylning i tilluften
HFC-fri, eftersom användning av vatten ger en
GWP-faktor på noll
Ingen ytterligare energiåtgång för kylning och
avfuktning av tilluften
Drivkraftvärme från 60 till 90°C, utnyttjande av
värmeanslutningen som ändå krävs för vinterdrift
och tillsatsvärmen i tilluftströmmen
Återkylning inbyggd, därmed behövs ingen
extern återkylare
Ingen extra värmeväxlare i tilluftflödet, och
därmed inga ytterligare bestående tryckförluster

3

Värmeåtervinning
Högst verkningsgrad vid lägst tryckfall på
luftsidan
Av mikrobiologiskt ofarlig och korrosionsfri
polypropen
Mycket hållbar pga motståndskraftigt material
Tryckstabil för tryckdifferenser upp till 10.000 Pa
mellan båda luftvägarna
Prestandadata för motströmsvärmeväxlare i det
faktiskt inbyggda tillståndet uppmätt enligt
EN 308 av TÜV NORD
Behovsstyrd avfrostning
Tillämpas i nästan alla användningsområden
Egen tillverkning av alla värmeåtervinningssystem
Över 25-års erfarenhet inom tillverkningen av
värmeåtervinningssystem i polypropen

2

Kylsystem för avdunstning
Evaporativ kylningsgrad >90%
Inga ytterligare tryckfall på luftsidan tack vare
inbyggnader i luftvägen, t.ex. genom befuktare
Låg vattenförbrukning genom cirkulerande
vattensystem
Minskning av erforderlig DX-kylkapacitet med
upp till 70%
Låg energiförbrukning i drift
Kondensanvändning till evaporativ drift
Ingen ytbehandling av värmeväxlaren behövs
Resistent mot korrosion

4 Styrning & reglering
Individuell startsignal av de motoriserade spjällen
Övervakning av tillgänglighet och effektivitet i
systemet
Individuell reglering av värmeåtervinningseffekt
Fjärrövervakning via 256 bit krypterad cloud med
Menerga vicomo
Integrerad datalogg med trednindikatorer direkt
på aggregatet eller via cloud
Reglerkoncept anpassat för specifika projekt
C-bussystem skärmat mot störningar och
oberoende av kabellängd

Vi skapar bra klimat.
Sedan 1980. I hela världen.

Menerga GmbH
Mülheim an der Ruhr, Tyskland
www.menerga.com
info@menerga.com

Återförsäljare Sverige:
Menerga AB
www.menerga.com/se
kontakt@menerga.com
Tel. 016 51 48 80

Håll dig uppdaterad:
Alla nyheter och nya produkter
finns på www.menerga.com.

