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ebm-papst har under 15 års tid hjälpt till med konvertering av drift från traditionella AC-fläktar till högeffektiva EC-fläktar i befintliga 

ventilationsaggregat - nu erbjuder vi samma möjlighet för kylanläggningar! 

Varför köpa ny kylmedelkylare? Konvertera till EC-drift istället!

Genom en konvertering från traditionella AC-fläktar till högeffektiva EC-fläktar med optimal och behovsstyrd fläktdrift kan besparingarna på  

kylmedelkylare och kondensorer vara så stora som 50%.  

ebm-papst är en trygg partner genom hela processen och hjälper er med mätningar på plats för att säkerställa att vi kan erbjuda er den mest  

energieffektiva fläktlösningen för varje typ av aggregat och ser till att er anläggning blir så energieffektiv som möjligt. Vi kan även hjälpa till med 

högeffektiva EC-fläktar för utbyte i kyldiskar och förångare för service eller energieffektivisering. 

 

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa er i era projekt!
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Våra försäljningskontor

Järvsö

Älvsbyn

Örebro

Göteborg

Växjö

Hässleholm

Ljungby

Huvudkontor (inklusive montering, produktion och lager)

Övriga försäljningskontor

Järfälla

Lager - stort lagringsutrymme med förmåga att lagra extra stora pallar med nybyggda pallställ.

Lokal produktion, Järfälla

Plåtverkstad och produkton - nybyggd produktionsanläggning.Kvalitetsproduktion med de senaste maskinerna.

Montering - Monteringsanläggning med möjlighet till kundanpassade lösningar och korta ledtider
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Fläktskola

betydelsen av att vid fläktinstallationer vara noggranna med 

exempelvis tätningar. Möjlighet finns också att prova på olika styr- 

och kommunikationslösningar som till exempel MODBUS. På en 

stor väggskärm kan deltagarna se vilka skillnaderna blir vid olika 

förändringar i fläktstyrningen. I skolans lokaler finns även ebm-papst 

FläktVägg som kommer att demonstreras under drift.

Utbildningsprogram 

Fläktskolans utbildningar och workshops har till syfte att öka pro-

dukt- och applikationskompetensen inom olika områden, men också 

för Installatörer, driftspersonal, energiansvariga och många andra 

att kunna testa olika fl äktlösningar på ett sätt som inte är möjligt i 

samband med installationsuppdrag. 

Vi erbjuder behovsanpassade utbildningspaket och workshops 

inom bland annat installation i aggregat, inverkan av montage, fl 

äktstyrning via MODBUS, avvibrering, ljuddämpning, EC-teknik och 

mycket mer.  Kontakta oss så hjälper vi er skapa ett utbildningspaket 

anpassat efter ert behov!

Nybyggd fläktskola för workshops, seminarier, målgruppsspecifika utbildningar samt demonstrationer. 

I fläktskolan finns utrustning och teknik som gör det möjligt för exempelvis medarbetare hos installationsföretag att på ett annat sätt än ute i fält 

prova olika installationsalternativ. De kan direkt se vilka energispareffekterna blir genom att i skolans aggregat byta ut en traditionell ventila-

tionsfläkt mot en kammarfläkt med energieffektiv EC-motor. Som en del av utbildningspaketen ingår också övningar där deltagarna får se
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En coolare fläktleverantör.
Energieffektiva axialfläktar för kyla.

Applikationsexempel

1. Kyl-, frysdiskar

2. Förångare

2. Kondensorbatterier

3. Kompressorkylning

4. Datahallar

Exempel på kylapplikationer

Fläktskola, Järfälla.
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EC-motorer i kylrum och frysdiskar

I Sverige finns det drygt 5 000 livsmedels butiker. Eftersom svenskar är storkonsumen ter av fryst mat, och trenden går mot ett ut ökat 

kylsortiment i butikerna, har antalet kyl- och frysdiskar i butikerna också ökat. Kylar och frysar kan stå för hela 50% av en butiks 

energianvändning. Möjligheterna till energieffektivisering är dock stora och en av de effektivaste åtgärderna är att ersätta äldre 

AC-fläktar och motorer med moder nare versioner med EC-teknologi. I ett reportage i SVT för några år sedan kallades kyldiskarna för 

”energislukare” sedan man konstaterat att fem meter kyldisk under ett år förbrukar lika mycket energi som en eluppvärmd villa. När 

EC-motorer ersätter AC-motorer kan dock fläktarnas elförbrukning reduceras med upp till 70%.

Av den totala energiförbrukningen i en mellanstor svensk livsmedelsbutik används knappt 50% till kylar och frysar, 27% används till be-

lysning och 13% till fläkt- och klimat system. Att det i en livsmedelsbutiks kyl- och frysdiskar kan finnas flera hundra fläktmotorer av typen 

skärmpolsmo torer, AC-motorer, är ett hinder när målet är en betydande energieffektiviseringar. De använder stora mängder energi, har låg 

verkningsgrad och avger mycket värme vilket inte är önskvärt i en butiksmiljö. Att det är för varmt i många svenska kyldiskar är också ett om-

diskuterat problem. Sveri ge tillåter en temperatur på plus 8 grader medan riktmärket i andra europeiska länder är 4-6 grader. Genom att ersätta 

äldre AC-motorer (asynkrona motorer) med moderna EC -motorer (elektroniskt kommuterade) kan elförbrukningen reduceras med upp till 70% 

samtidigt som värmealstringen minskar.

Med EC-motorer blir livsmedelsbutikernas kyldiskar inte några energislukare.
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Produktsortiment och tillbehörEC-motorer i kylrum och frysdiskar
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En mindre livsmedelsbutik kan ha 200 fläktar i kyldiskarna

Att svenskarna ligger trea i världen efter USA och Irland när det gäller 

konsumtion av fryst mat märks i våra livsmedels butiker. Kyldis-

karna blir allt fler och den trenden kommer sannolikt att fortsätta. 

Kylar och frysar kan stå för cirka 50% av energianvändningen i en 

livsmedelsbutik, men det finns stora möjligheter att minska energi- 

avändningen. När BeLivs, Beställargruppen Livsmedelslokaler, korade 

”Årets Energiklokaste butik 2015” var det en butik som halverat 

energianvändningen genom att bland annat byta ut ventilationen, 

byta till LED-belysning i frysar och kylar och sätta på dörrar och lock 

på alla frysar och kylar. Butiken har genom åtgärderna reducerat kost-

naden för elförbruk ningen från 600 000 till 300 000 kronor per år. De 

vinnande åtgärderna illustrerar på ett bra sätt att det finns en mycket 

stor energisparpotential. Ändå kan ännu mer göras och en åtgärd som 

ännu inte fått så stort genomslag är att ersätta AC-motorer i kyl- och 

frysdiskarna med moderna EC-mo torer. 

I en mindre livsmedelsbutiks frysdiskar kan det finnas 200 fläktar. Ett 

vanligt mått är att det på varje längdmeter frysdisk finns två fläktar 

i drift och ett byte till EC-teknologi kan jämfört med konventionella 

AC-motorer ge en energi besparing på cirka 70%. Detta motsvarar 

38 MWh el per år (38 000 kWh) och då priset för 1 kWh kan vara 

närmare 1 kr så handlar om en betydande reducering av en butiks 

ener ginota. Att C02-utsläppen kan reduceras med över 22 ton per år 

är också en bonus för miljömedvetna butiker. 

Möjlighet till varvtalsreglering en viktig fördel med EC-motorer

Det som gör EC-motorerna så mycket energieffektivare jämfört med 

AC-motorer är att de har permanentmagneter som skapar det mag-

netiska fältet och elektroniskt kommu terad likström (EC, Electronic 

commutation) för att skapa rotation. Med kommutering menas att 

strömmens rikt ning kontrolleras med givare och en vanlig benämning 

på EC-motorer är också BLDC-motorer (BrushLess Direct Current  

Motor). I traditionella likströmsmotorer sker kom muteringen mekan- 

iskt med hjälp av kolborstar. Elektronisk kommutering innebär att 

motorns varvtal kan kontrolleras på ett mycket effektivt sätt och all 

regler- och styrelektronik är integrerad i motorn. Varvtalsområdet är 

också brett med bibehållen hög verkningsgrad och EC-motorn ger en 

ener gisnål och tyst drift i kombination med direktdrivna fläktar. 

Konstruktionen hos EC-motorerna gör att en större del av den tillförda 

energin skapar rotation och en mindre del går till förlustvärme. 

Verkningsgraden blir därmed högre jämfört med en AC-motor där 

växelström ger upphov till växlande magnetiska fält inne i motorn som 

får den att ro tera. En stor del av den tillförda energin går dock förlorad 

i form av värme i AC-motorn. 

EC-teknologi i förångare, kondensatorer och ventilationssystem

Applikationsområdet för EC-motorer och EC-fläktar är brett i en 

livsmedelsbutik. Kylar och kyldiskar är ett aktuellt exempel men 

EC-teknologin ger också kondensorer bättre kylprestanda och min-

skad energiförbrukning, förångare blir energieffektivare, luftridåer och 

ventilation effektivare och mindre energikrävande. I många butiker 

som produce rar egen mat finns det också ugnar som är utrustade 

med specialanpassade EC-fläktar som klarar höga tempera turer och 

förbättrar arbetsmiljön. Det finns också mycket små lågspännings- 

fläktar som tagits fram för kyldiskar med LED-belysning. 

ebm-papst är med närmare 12 000 anställda och försälj ning i närm-

are 60 länder ett av världens största företag när det gäller utveckling 

och tillverkning av energieffektiva EC -fläktar och EC-motorer. Björn 

Jonsson som är marknads chef hos ebm-papst i Sverige ser en tydlig 

trend att intresset för EC-fläktar och EC-motorer blir allt större. Inte 

minst gäller det från livsmedelssektorn som också är ett prioriterat 

marknadssegment för ebm-papst.  
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Produktsortiment och tillbehör

NiQ – den mest effektiva iQ-motorn hittills.

NiQ, fl äktmotorn för distribution av kalluft i förångare och kondensorer. 

Den kompakta motorn är det senaste tillskottet i ebm-papst iQ-serie 

och är både mer effektiv och ekonomisk. NiQ är en EC-motor lämplig 

även för användning i bland annat kyldiskar.

Motorn har optimerats baserat på de typiskt låga hastigheterna för 

applikationerna 800-2000 rpm och aluminiumhuset har ersatts med 

plast, vilket gör godkännande möjligt för områden med indirekt kon-

takt med livsmedel, såsom i öppna grönsakskylar. Den nya lindnings-

tekniken har även lett till förbättrade termiska egenskaper.

NiQ fi nns tillgänglig i tre storlekar med 5, 12, and 18 W. Ur en teknisk 

synpunkt ersätter dessa ett fl ertal storlekar av den äldre AC-motorn 

som används i konventionella fl äktmotorer i kyldiskar. NiQ är inte 

bara ett optimalt val till nya installationer, även återbetalningstiden för 

investeringar vid eftermontering i befi ntliga diskar är extremt kort!

NiQ, energisparande EC-motorer för kyldiskar

Kyl-, och frysdiskar kan stå för hela 50% av en butiks energianvändning. Möjligheterna till energieffektivisering är dock stora och en av de effek-

tivaste åtgärderna är att ersätta äldre AC-fl äktar och motorer med modernare versioner med EC-teknologi.

Visste du att...
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Produktsortiment och tillbehörProduktsortiment och tillbehör

Energibesparande fl äktar idealiska för kyldiskar i livsmedelsbutiker.

Kompakta och energisnåla ESM-fl äktar utvecklade för kyl-, frysdiskar

Enkla att installera samt kompatibla för energieffektiv fl äktstyrning 

med MODBUS-RTU gränssnitt.

- W1G 250 är avsedd för installation under hyllorna i kyl-, frysdiskar. 

- K1G 250 är specialkonstruerat för bakväggen av kyldisplayer där det 

ofta är trångt om utrymme. 

K1G 250 och W1G 250, ESM för kyldiskar

I en fem meter lång kyldisk på en stormarknad kan det fi nnas tio stycken fl äktar. Med effektiv fl äktstyrning kan energikostnaderna för dessa 

reduceras betydligt. Om efterfrågan på kylning minskar under vissa delar av dygnet så minskar även energiförbrukningen hos kompressorerna 

Energieffektiv fläktstyrning av ESM-fläktar med MODBUS-RTU

med åtföljande positiva effekter på den totala energikostnaden. Även 

de nya axialfl äktarna med MODBUS RTU-gränssnitt är aerodynamiskt 

optimerade för lägsta möjliga ljudnivå och de är kompatibla med ebm-

papst befi ntliga ESM-serie.

Att intelligent fl äktstyrning med MODBUS möjliggör stora energi-

besparingar genom behovsanpassad fl äktdrift är ett viktigt skäl till 

att allt fl er fastighetsägare, driftsorganisationer, energiansvariga och 

installationsföretag väljer EC-fl äktar från ebm-papst.

Drifts- och underhållskostnaderna reduceras samtidigt som arbetet för 

driftspersonal, tekniker och installatörer förenklas. Dessutom öppnas 

nya möjligheter till smarta funktioner som också har stor betydelse 

både för driftsekonomi och förenklat underhåll. 

Att på distans kunna reversera EC-motorerna och  att varvtalsregle-

ringen kan ske via direkt digital styrning med programmet EC-Control 

förutsätter att fl äktarna har MODBUS-ingång. 
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Kompakta och kompletta axialfl äktar med många fördelar. 

Energieffektiva EC-fl äktar för fl äktförångare och fl äktluftkylare. 

Inom kommersiell och industriell kyla har fl äktförångare och fl äktluft-

kylare en viktig funktion och ett exempel på användningsområde är i 

kyl- och kalllager för frukt, grönsaker och livsmedel. 

De kompakta och kompletta axialfl äktarna, där motor och fl äkthjul 

integrerats, har ett monteringsdjup på endast 68 mm vilket gör dem 

enkla att installera och förenklar både vid nyinstallation och i samband 

med moderniseringar.

Att alla komponenter integrerats i en komplett fl äktlösning ger 

tillsammans med EC-teknologin och den unika designen hos HyBlade 

energibesparingar på upp till cirka 30 % jämfört med fl äktar försedda 

med konventionella AC-motorer. 

I standardutförande fi nns valmöjlighet mellan två hastigheter och 

Unit cooler - EC-lågenergifläkt för fläktförån-
gare och fläktluftkylare

genom varvtalsstyrning fi nns ytterligare möjligheter till energibesparing. Axialfl äktens storlek är 300 mm. Axialfl äktarna har fl exibla monterings-

hål som förenklar monteringen. Konstruktionen gör också att designen hos en befi ntlig applikation inte påverkas och att eftermonteringen av en 

fl äkt inte kräver att exempelvis en fl äktförångare tas isär.
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AxiCool, för krävande kylapplikationer.

AxiCool är avsedda för krävande kylapplikationer som ex. förånga-

re och kyl- och frysdiskar. Fläktarna fi nns tillgängliga i storlekarna 

300, 350 samt 450 mm och kan utrustas med både EC-motorer och 

AC-motorer. Flexibiliteten gör det möjligt att optimera fl äktlösningen 

till olika behov krav på kylning. AxiCool fi nns dessutom i en version 

när det fi nns behov av en fl äkt som klarar båda luftfl ödesriktningarna. 

Med EC-tekniken är det också möjligt att välja mellan att styra fl äkten 

genom att ha två effektlägen eller steglös reglering via ett linjärt 

gränssnitt.

AxiCool-serien fi nns i fyra versioner: en standardversion, en version 

med gångjärn för enklare rengöring, en version med luftstyrningsfunk-

tion när kraven på idealisk kyleffekt och luftcirkulation är extra höga 

samt en high-end version som har både gångjärn och luftstyrnings-

funktion. Fläktarna har utvecklats för att skapa förutsättningar för 

AxiCool - fläktar utvecklade för krävande 
kylapplikationer

AxiCool, för krävande industriapplikationer.

För att tillgodose kylbehoven även i riktigt krävande industriella kylan-

läggningar har serien utökats med tre nya modeller som har storleken 

(diameter) 500, 630 och 800 mm. Kapaciteten hos dessa fl äktar gör 

de idealiska för användning i industriella applikationer som stora 

kylanläggningar och kylrum samt i livsmedelsindustrins produktions-

miljöer där kraven på effektiv kylning är höga. 

Även de större modellerna är energieffektiva, tysta och lättinstallerade.  

De har integrerad diffusor som höjer prestandan och minskar ljudnivån 

och alla ingående komponenter är perfekt matchade med tanke på de 

tänkta applikationskraven. Resultatet är kompletta fl äktar som enkelt 

kan installeras enligt konceptet Plug & Play!

AxiCool - nu även med större storleksintervall 
för krävande industriapplikationer

bästa möjliga hygieniska förhållanden. Fläktarna tål att utsättas för mycket vatten i samband med rengöring och de har en slät yta utan synliga 

skruvar. När det är dags för rengöring är det är bara att lossa på skruvarna och öppna fl äkten.

Tack vare att fl äktarna är utvecklade enligt ”Plug-and-play”-principen kan de monteras snabbt och enkelt med endast fyra skruvar och även de 

elektriska anslutningarna är enkla och går snabbt med kopplingsbox.
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Produktsortiment och tillbehör

HyBlade kombinerar materialfördelar med EC-teknologi.

Fläktbladens innovativa hybridkonstruktion och kombinationen av 

aluminium samt glasfi berförstärkt plast ger HyBlade överlägsna egen-

skaper jämfört med många andra fl äktar på marknaden. Fläktbladens 

aerodynamiska utformning ger exempelvis en betydligt lägre ljudnivå 

och en avsevärt högre effekt jämfört med konventionella fl äktblad. 

De många fördelarna med ebm-papst stora axialfl äktar är egentligen 

inget nytt i applikationer där det ställs högra krav på effektiv kylning 

och bra inomhusklimat.

HyBlade kombinerar fördelarna hos två kontrasterande material, 

aluminium och glasfi berförstärkt plast, på ett mycket effektiv sätt. 

Genom den innovativa kombinationen har axialfl äktarna getts helt nya 

fördelar samtidigt som tidigare bra egenskaper och prestanda blivit 

ännu bättre. Med ebm-papst GreenTech EC-teknologi sätter HyBlade 

också en helt ny nivå när det gäller effektivitet. 

HyBlade

Fläktarnas användningsområde är närmast obegränsat och det fi nns många applikationsexempel runt om i världen där HyBlade visat sin styrka 

jämfört med andra fl äktlösningar.

Fläktarna är konstruerade för att vara lättviktiga och tack vare den optimerade designen på fl äktbladen med winglets så minimeras turbulensen 

mellan blad och hölje vilket gör det möjligt att reducera ljudnivån samtidigt som fl äkten arbetar på hög effekt.

Produktsortimentet av HyBlade axialfl äktar erbjuder ett stort antal 

kombinationsmöjligheter. För de vanligaste användningsområdena 

som exempelvis ventilationsanlägningar och klimatkontroll fi nns 

fl äktarna med AC-motorer och EC-motorer med storlekar från Ø500 

till Ø1250mm. Genom att programmet även omfattar de mindre 

modellerna Ø300 mm, Ø350 mm, Ø400 mm och Ø450 mm fi nns stora 

möjligheter till optimal anpassning av HyBlade till individuella behov 

och applikationskrav. 

De unika egenskaperna och fördelarna med hybridtekniken, möjlig-

heterna till intelligent styrning, det obefi ntliga underhållsbehovet, den 

långa livslängden och EC-motorernas energieffektivitet. Det är de 

främsta faktorerna som gör att HyBlade axialfl äktar med GreenTech 

EC-teknologi erbjuder en helt oöverträffad kostnadseffektivitet. 
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Produktsortiment och tillbehör

Kraftfull axialfl äkt med GreenTech EC-motor.

Nya möjligheter med energieffektiva EC-motorer i våra stora axialfl äk-

tar i storlekar ø1120-1600 mm som klarar fl öden upp till 21000 l/s, 

optimal för applikationsområden där höga luftfl öden krävs, exempelvis 

kyllager eller kylapplikationer inom processindustrin. 

En komplett fl äktlösning bestående av EC-motor, fl äktblad och inte-

grerad elektronik för varvtalsstyrning och övervakning med effekt-

sänkning. Skyddar effektivt mot eventuell överhettning och mekanisk 

överbelastning. Allt från en leverantör och redan hopmonterat vilket 

innebär enkel installation och driftsättning. Med vår kompletta lösning 

kan du vara säker på att ekodesigndirektivet för fl äktar uppfylls.

Fläkten har hög verkningsgrad och är anpassningsbar tack vare vår 

GreenTech EC-motor i kombination med den integrerade varvtalsstyr-

ningen, som även ger möjlighet att enkelt ställa in olika driftspunkter.

Medium pressure axialfläktar

Kraven på energieffektivitet blir allt strängare. Enligt ekodesigndirektivet för motorer måste klass IE3 uppfyllas från och med 2015. Liknande 

lagstiftning gäller i andra länder t.ex. USA. Greentech EC-motorer från ebm-papst överträffar redan idag IE4 (extra hög verkningsgrad). Du får 

med det en lösning som uppfyller energikraven under många år. Hög verkningsgrad ger givetvis lägre driftskostnader.
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Optimal prestanda och maximal fl exibilitet hos nya AxiBlade.

AxiBlade har utvecklats för att vara ett extremt fl exibelt koncept och 

erbjuds därför som ett modulsystem som täcker in många applika-

tioner. Fläkthus fi nns med varierande höjder och de är försedda med 

ebm-papst aerodynamiskt optimerade inloppsring. Tillsammans med 

de unikt designade fl äkthjulen och winglets uppnås maximal effekti-

vitet och verkningsgrad. Fläkthjulen har utformats för att kunna kom-

bineras med olika motorer vilket ger stora möjligheter att optimera en 

fl äktlösnings verkningsgrad och även att hitta den bästa ljudnivån för 

en viss applikation. AxiBlades konstruktion reducerar också turbulens 

och luftvirvlar i luftfl ödet vilket ger mindre dynamiska förluster. 

Tack vare moduluppbyggnaden kan AxiBlade användas i en mängd 

olika applikationer och ger en verkningsgrad på upp till hela 54 %. 

Jämfört med standardfl äktar kan ljudnivån reduceras med så mycket 

som 8 dB (A).

AxiBlade – en ny standard för axialfläktar

Utvecklad för att vara ett extremt fl exibelt koncept och erbjuds som ett modulsystem som täcker in många applikationer. Fläkthus fi nns med 

varierande höjder och de är försedda med ebm-papst aerodynamiskt optimerade inloppsring. Tillsammans med de unikt designade fl äkthjulen 

och winglets uppnås maximal effektivitet och verkningsgrad samt samspelar optimalt med diffusorn AxiTop.

Tillgänglig i storlekarna Ø800 och Ø910 och är planerad att under 2017 utökas med storlekarna Ø630 och Ø710 mm.
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Kondensorapplikation med installation av AxiBlade och AxiTop.

Mer kylkapacitet per m2!

AxiBlade
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FlowGrid minskar ljudet från axial- och radialfl äktar.

Turbulens och luftvirvlar i luftfl ödet vid inloppet till en fl äkt orsakar 

onödigt högt ljud. Exempelvis kan installationer med asymmetriskt 

luftinlopp orsaka kraftig turbulens med förhöjd ljudnivå som följd. Luft-

virvlarna som uppstår kolliderar med fl äktbladen och orsakar oönskat 

(skovelfrekvent) ljud. 

FlowGrid stabiliserar luftströmmarna vid fl äktens inlopp vilket leder 

till minskat ljud över hela frekvensbandet men framför allt minskas 

det störande skovelfrekventa ljudet. Fläktens verkningsgrad påverkas 

inte av gallret som passar både till axial- och radialfl äktar och fi nns i 

storlekar från ø175 till ø910 mm. FlowGrid är tillverkat av komposit-

material och är tillgängligt i brandskyddsklass UL94-5VA.

Lämpliga användningsområden är applikationer inom exempelvis 

kyla, ventilation, värmepumpar och luftkonditionering. FlowGrid gör 

det enklare att konstruera en slutprodukt som uppfyller kraven på 

Inloppsgallret FlowGrid

låg ljudnivå. Ett sätt att ytterligare minska det störande ljudet är att på en axialfl äkt kombinera FlowGrid på inloppet med diffusorn AxiTop på 

utloppet. Detta både höjer verkningsgraden och minskar bullret ytterligare.

Installationsexempel: 

• Ljudet i exemplen är uppmätt i laboratoriemiljö, applikationens konstruktion påverkar resultatet i stor utsträckning. 

• Används FlowGrid på en kondensor med en axialfl äkt kan totala ljudeffektnivån minskas med 3,9 dB(A) och den skovelfrekventa ljudtrycksni-

vån med 16 dB. 

• Med FlowGrid monterat i ett luftbehandlingsaggregat försett med fl äkthjulet Radical ø630 kan den totala ljudeffektnivån minskas med 3,3 

dB(A) och den skovelfrekventa ljudtrycksnivån minskas med 9 dB.

FlowGrid till kondensor med HyBlade Ø800 och AxiTop

• Funktion: Transport av överskottsvärme i en kylanläggning 

• Konstruktion: Utomhusluften sugs genom en värmeväxlare. Kondensorn, med 

horisontell värmeväxlare, har en axialfl äkt försedd med utloppsdiffusorn AxiTop

• Utmaning: Trots en redan låg ljudnivå fi nns där fortfarande störande ljudtoner 

• Fördelar med FlowGrid: Ytterligare minskning av ljudeffektnivån med 2,8 dB(A) 

och den skovelfrekventa ljudtrycksnivån med 12 dB

En coolare fläktleverantör.
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AxiTop ökar verkningsgraden och minskar ljudet i kylanläggningen.

I kylanläggningar överförs överskottsvärmen från kondensorn eller kyl-

mediekylaren till omgivande luft. Fläktar används för att transportera 

luften. Genom att använda diffusorn AxiTop kan fl äktens verkningsgrad 

ökas och störande ljud minskas. Utloppsdiffusorn AxiTop kan användas 

både vid nyinstallation och vid renovering av en kylanläggning för att 

förbättra dess energieffektivitet eller öka fl ödet och samtidigt minska 

störande ljud till omgivningen.

Eftersom kylanläggningar ofta har långa drifttider är det viktigt att 

effektiva fl äktar används för att transportera luften för att minimera 

energianvändning och miljöbelastning. Viktigt är att använda axialfl äk-

tar som har både aerodynamisk utformning av fl äktbladen (HyBlade) 

och användning av effektiv motor (GreenTech EC-motor). Med AxiTop 

tar ebm-papst utvecklingen ytterligare ett steg framåt och minskar 

förlusterna vid fl äktens utlopp. AxiTop fi nns i storlekarna ø800 mm och 

ø1250 mm.

Utloppsdiffusorn AxiTop

I praktiken kan fördelarna med AxiTop 

utnyttjas på olika sätt beroende på förut-

sättningarna. I jämförelserna nedan har 

använts en HyBlade EC-axialfl äkt storlek 

ø800 mm utan AxiTop och samma fl äkt med 

AxiTop. Resultaten kan variera beroende på 

arbetspunkt och tillämpning.

• Om minskad energianvändning önskas 

vid oförändrat luftfl öde kan elförbrukningen 

minskas med 27% samtidigt som ljudet 

minskas med 7,2 dB(A). 

• Om ett större luftfl öde efterfrågas kan det 

ökas med 9% vid oförändrad elförbrukning. 

Samtidigt kan störande ljud till omgivningen 

minskas med 4,9 dB(A).

För att uppnå ett luftfl öde genom värmeväxlaren, behöver fl äkten prestera ett tillräckligt stort tryck för att övervinna luftmotståndet genom 

växlaren. En utmaning är att få önskad tryckuppsättning med så liten energianvändning som möjligt. Normalt strömmar luften med hög hastighet 

från fl äktens utlopp till omgivningen. Luftfl ödets rörelseenergi omvandlas till värme som inte längre utnyttjas vilket innebär en förlust. AxiTop är 

utformad för att retardera fl ödet och göra att en stor del av rörelseenergin istället omvandlas till statiskt tryck. Detta gör det möjligt att minska 

fl äktens varvtal och ändå uppnå motsvarande tryck. Med minskat varvtal uppnås minskad energianvändning och minskat ljud.
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Flexibel styrning i ebm-papsts tysta fläktar - viktigt i satsningen på klimatsmart energicentral
Vänerparken är namnet på en attraktiv stadsdel i Vänersborg. 

Det är stadens gamla lasarettsområde som omvandlats till ett 

centrum för skola, vård, nöje och företagande. Lokalytan är ca 45 

000 kvm och i Vänerparkens elva fastigheter arbetar närmare 1 

000 personer.

I en av fastigheterna ligger en energicentral som producerar värme, 

kyla och tappvarmvatten. Centralen är byggd runt ett helintegrerat en-

ergisystem som hämtar naturenergi från ett marklager med 80 borrhål 

(225 meter djupa). Det är den solenergi som värmer upp vatten i 

marken som tas tillvara. Temperaturen i marken ligger på nio grader 

året runt och efter att jordvärmepumpar hämtat upp vattnet sker den 

slutliga temperaturanpassningen i energimaskiner där värme och kyla 

produceras under tryck och sedan distribueras till fastigheterna.

Även om centralen togs i drift hösten 2011 har arbetet med att 

optimera anläggningen fortsatt. Ett exempel är moderniseringen av 

en äldre fläktanläggning uppe på taket till en av fastigheterna där 

uppdraget gick till Bravida i Lidköping. Behovet av en modernisering 

fanns för att fläktanläggningen, efter att ha flyttats till ett lägre tak, för-

de för mycket oväsen med följd att hyresgästerna klagade. De gamla 

fläktarna hade en stor begränsning i att de bara var försedda med en 

av/på-funktion utan möjlighet till styrning av varvtal. De fläktar som 

var i drift gick på fullt varvtal vilket orsakade den höga ljudnivån.

Fläktarna värmer vatten som går tillbaka till ett marklager

Det ingick också som ett led i energioptimeringen att investera i 

modernare fläktar med bättre styrfunktioner och där en omvänd funk-

tion (värme istället för kyla) skulle kunna användas för att värma det 

överskottsvatten som går tillbaks till borrhålen i marklagret. Genom att 

förvärma vattnet skulle det bli möjligt att göra energilösningen ännu 

mer effektiv. Beslut togs om att ersätta de äldre fläktarna med tio nya 

axialfläktar i HyBlade-serien från ebm-papst.

Mattias Gustafsson som är projektledare inom tjänsteområdet Kyla/

Automation vid Bravida i Lidköping berättar lite om fördelarna med de 

nya fläktarna från ebm-papst:

- Peter Hammer, dåvarande försäljningsingenjör på ebm-papsts 

lokalkontor i Göteborg, fick driftdata och förutsättningar från oss och 

föreslog sedan den mest lämpliga fläktlösningen. Givetvis underlät-

tar det för oss när vi snabbt kan få förslag på fläktval och lösningen 

i Vänerparken har också gett önskad effekt. Med de nya fläktarna 

finns helt nya möjligheter till effektiv steglös fläktstyrning (0-10 VDC) 

från det centrala styr- och övervakningssystemet. Flexibiliteten med 

fläktstyrning både genom tidkanaler och efter lufttemperatur ger flera 

viktiga fördelar. De tidigare problemen med störande fläktljud är nu 

helt borta, förklarar Mattias. 

- Det finns flera fördelar med att alla fläktarna går på samma låga 

varvtal. Ett problem i äldre fläktanläggningar med sektionsstyrning är 

att de fläktar som är i drift går på fullt varvtal. Luftflödet blir mer frek-

vent över delar av anläggningens kyl- och värmeelement med ökad 

nedsmutsning och lägre verkningsgrad som följd. På sikt skapar det 

problem och onödiga underhållskostnader, förklarar Peter Hammer. 

Anläggningen före fläktbytet.

W3G910-GS22-01 HyBlade.

Teknisk data

Artikel

Beskrivning

Luftflöde

Spänning

Effekt

W3G910-GS22-01 HyBlade

Axialfläkt med kvadratisk väggplatta

7638.00 l/s , 27500.0 m3/h

3~380-480 VAC

1,58 kW

Energieffekiv EC-motor och den unika hybridkonstruktionen 

HyBlade

Den fläktmodell som valdes för Vänerparken har beteckningen 

W3G910-GS22-01 HyBlade. Det är en axialfläkt med kvadratisk vägg-

platta, integrerad elektronik och energieffekiv Green Tech EC-motor för 

minskad energiförbrukning. 

Det unika fläkthjulet HyBlade är en hybridkonstruktion med fem 

fläktblad tillverkade av plast och metall. Fläktbladens innovativa 

hybridkonstruktion och kombinationen av aluminium samt glasfiber-

förstärkt plast ger HyBlade överlägsna egenskaper jämfört med många 

andra fläktar på marknaden. Den aerodynamiska utformningen ger 

en betydligt lägre ljudnivå och en avsevärt högre effekt jämfört med 

konventionella fläktblad, och tack vare den optimerade designen med 

winglets så minimeras turbulensen mellan blad och hölje vilket gör 

det möjligt att reducera ljudnivån samtidigt som fläkten arbetar på hög 

effekt vilket ger HyBlade överlägsna egenskaper jämfört med många 

andra fläktar på marknaden..
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EC-fläktar ger stor energibesparing i Sveriges coolaste datahall
Genom att ersätta remdrivna AC-fläktar med nio EC-fläktar från 

ebm-papst gör Bahnhof en årlig besparing på 275 MWh i datahal-

len Pionen i Stockholm.

Under Vita Bergen på Södermalm i Stockholm har internetleverantören 

Bahnhof förvandlat ett gammalt bergrum till den futuristiska datahal-

len Bahnhof Pionen. Pionen har kallats ”Sveriges coolaste datahall” 

och här står rad efter rad med skåp fyllda med datorutrustning. Det 

blir varmt i skåpen och med allt mer tätpackade och kraftfull hårdvara 

blir en modern datahall väldigt energiintensiv och det ställs stora krav 

på kylningen. När Bahnhof tog över Pionen 2007 installerades en 

kylanläggning med remdrivna fläktar och konventionella asynkron-

motorer. För ett par år sedan ersattes de remdrivna fläktarna med 

EC-fläktar från ebm-papst. Bytet har gett en energibesparing på drygt 

275 000 kilowattimmar per år (275 MWh), men EC-teknologin ger 

också andra viktiga fördelar. 

Bahnhof har erbjudit snabba, säkra och prisvärda internettjänster 

sedan 1994. Det börsnoterade företagets utveckling har varit snabb de 

senaste åren och Bahnhof har totalt sju datahallar varav fyra i Stock-

holm. Snart blir det en femte hall i Stockholm när Bahnhof omvandlat 

en byggnad i Hjorthagen till världens mest moderna och klimatsmarta 

datacenter. Den nya datahallen dimensioneras för 21 Megawatt vilket 

innebär att den blir större än alla andra Bahnhofs datahallar tillsam-

mans. Satsningar på klimatsmarta och energieffektiva lösningar görs 

även i de övriga hallarna som exempelvis Pionen. För ett par år sedan 

inleddes ett projekt med målet att ersätta Pionens remdrivna fläktar 

med modernare och energieffektivare fläktar. Förutom sänkta energi-

kostnader ville Bahnhof slippa några av nackdelarna med remdrift.

- En stor nackdel med remdriften är att fläktarna smutsar ner och 

smuts är inget vi vill ha i våra hallar. Visserligen löser filter en del av 

problemet men det blir ändå smutspartiklar i servermiljön. Dessutom 

blir det en hel del underhållsarbete med bland annat byte av remmar 

och filter. Det primära för oss när vi började titta på andra fläktlösning-

ar var ändå möjligheten att sänka energikostnaderna. Efter en tid kom 

vi i kontakt med ebm-papst som har erfarenhet av att modernisera 

serverhallar, säger Kristian Thorin som är projektledare vid Bahnhof 

Pionen.

Säljer överskottsvärme till fjärrvärmenätet

Moderniseringar som ebm-papst i England genomförts visar att 

energiförbrukningen i datacenters kan reduceras med 50 procent. 

ebm-papst UK har också satsat på att utveckla kompletta fläktkit typ 

plug-and-play anpassade för kylsystemen i datahallar. Satsningen har 

blivit framgångsrik och den väckte också Bahnhofs intresse.

- Tillsammans med ebm-papst i Sverige arbetade vi fram ett moderni-

seringsförslag för Pionen som byggde på det koncept som tagits fram i 

England. Med facit i hand kan jag bara konstatera att moderniseringen 

blev mycket lyckad. Fläktbytet gick smidigt och förutom en mycket 

stor energibesparing har vi blivit av en med de tidigare problemen med 

smutspartiklar. Vi behöver inte längre ha några fläktfilter och detta 

tillsammans med EC-fläktarna har också resulterat i att fläkttrycket 

och energiförbrukningen minskat, förklarar Kristian. 

Att Bahnhof Pionen genom bytet till ebm-papst EC-fläktar sparar drygt 

275 MWh/år innebär att den årliga energikostnaden reducerats med 

cirka 300 000 kr. Bahnhof har också genomfört andra projekt som 

dessutom ger intäkter och där den effektivare kylningen med ebm-

papst fläktar har betydelse. 

När Bahnhof tog över Pionen 2007 släpptes överskottsvärmen från 

kylanläggningens kondensor ut alldeles intill datahallens entré där en 

ångkvast skvallrade om att att ”det eldades för kråkorna”. Bahnhof 

insåg dock att det gick att göra något bättre av all överskottsvärme 

Erik Brisenheim, teknikchef på ebm-papst, Kristian Thorin, pro-

jektledare vid Bahnhof Pionen.

som till exempel att värma upp ett stort antal lägenheter. Även Fortum 

Värme insåg den möjligheten och med projektet Öppen Fjärrvärme 

sökte man pilotföretag som såg möjligheten att sälja överskottsvärme 

till stadens fjärrvärmenät. Eftersom Bahnhof medvetet valt att anlägga 

serverhallar i centrala lägen väcktes idéen om att ansluta Pionen till 

fjärrvärmenätet. 

Tillsammans med Fortum Värme inledde Bahnhof ett projekt där två 

seriekopplade värmepumpar installerades och en knappt 70 meter 

lång röranslutning drogs från Pionen till fjärrvärmenätets huvudled-

ning. Idag är överskottsvärmen en intäktskälla för Bahnhof samtidigt 

som man har fått ytterligare en konkurrensfördel. Många företag tittar 

nämligen på hur hållbar och miljöanpassad produktionen är när man 

ska välja datahallstjänster och här har Bahnhof Pionen ett försprång 

jämfört med andra företag på marknaden. Även EC-fläktarna bidrar till 

miljöprofilen. När energiförbrukningen reduceras minskar nämligen 

också CO2-utsläppen!

Klas Alner, affärsutvecklare på ebm-papst.
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