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Komplett.
Det är enkelt att installera våra kompakta EC-lågenergifl äktar*, ingen 
krånglig programmering, inget strul. Plug and play helt enkelt!

* Försedda med permanentmagnetiserade EC-motorer (PM-motorer).
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ebm-papst – en världsledande fl äkttillverkare

ebm-papst är ett världsledande företag inom utveckling, tillverkning 

och försäljning av energieffektiva fl äktar och elmotorer. Spetskompe-

tens inom avancerad motorteknologi, smart elektronik och aerodyna-

mik har banat väg för vårt framgångsrika fl äkt- och motorsortiment. 

Våra kunder fi nns bland annat inom ventilation, kyla, värme, telekom-

munikation, elektronikindustri och fordonsindustri. I vårt dagliga 

arbete försöker vi alltid hitta den optimala lösningen för kundens 

applikation. Ofta innebär det att vi utvecklar, producerar och levererar 

en fl äkt eller elmotor som är anpassad speciellt för vår kund. Vår 

ambition är alltid ett nära och långsiktigt samarbete med kunden.

Fakta om ebm-papst

Omsättning ebm-papst totalt: 1 573 miljoner EUR (14/15)

Omsättning Sverige: 294 miljoner SEK (14/15)

Antal anställda ebm-papst totalt: 11 954 (14/15)

Antal anställda Sverige: 64 (14/15)

Produktionsanläggningar: 18 st

Försäljningsverksamhet i 57 länder

Forskning och utveckling: 95 miljoner EUR (14/15)

Vårt huvudkontor fi nns i Mulfi ngen i Tyskland. I Sverige har vi huvud-

kontor, lager, plåtbearbetning och monteringsverksamhet i Järfälla. 

Utöver det har vi försäljningskontor i Göteborg, Örebro, Hässleholm, 

Järvsö, Älvsbyn, Växjö och Ljungby. Vi är certifi erade enligt ISO 

9001:2008 och ISO14001:2004. Företaget har en uttalad miljöfi losofi  

för hållbar utveckling.

   ebm-papst      Världsledande fläkttillverkare   
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Vi följer en bestämd fi losofi 

GreenTech är symbolen för vår miljöfi losofi : “Varje ny produkt som 

vi utvecklar måste vara bättre än sin föregångare ur ekonomi- och 

miljösynpunkt”. Vi har haft ett miljötänkande i årtionden, långt innan 

”miljö" och "ekologi” blev modeord. År efter år har kunskap, beslut-

samhet och uppfi nningsrikedom steg för steg förbättrat och förfi nat 

våra produkter - mot mer kraftfulla och effektiva fl äktar och motorer 

som kan möta dagens prestanda- och miljökrav. Resan slutar inte nu. 

Vi fortsätter med vårt ständiga arbete för att möta framtidens krav.

Vi utvecklar med miljöhänsyn

GreenTech står för utveckling och produktion med miljö och ekonomi 

i fokus. Redan på konceptstadiet försöker vi att optimera material och 

processer för att nå minimal miljöpåverkan och maximal möjlighet till 

återvinning. 

Vi producerar miljövänligt

GreenTech står för maximal energi- och kostnadseffektivitet i våra 

produktionsprocesser. Sedan 1960 talet har vi haft egna busslinjer till 

fabriken för transport av personal som bor inom Hohenlohe området.

Vi är erkända och prisbelönta

Gång på gång har vi och våra produkter blivit lovordade och vunnit 

priser. Vi ser det som ett kvitto på att vi är på rätt väg. Vi är stolta över 

att vår verksamhet och våra produkter klarar granskningen från en 

lång rad miljöexperter.

Våra kunder är vinnare varje dag

Varje dag tjänar våra kunder pengar på minskad elförbrukning tack 

vare fl äktarnas extremt energieffektiva EC-motorer. EC-lågenergifl äk-

tar från ebm-papst varvtalsregleras utan störande ljudalstring och 

utan förluster.

Redan år 2010 var vi klara med det vi kan kalla vår första nivå (utvecklingsarbetet fortsätter!) 

i och med att i princip alla våra EC-fl äktar redan då uppfyllde kraven i ErP2015. Tystare, högre 

verkningsgrad, lägre vikt och helt nya möjligheter till energibesparingar. EC-fl äktarnas fördelar är 

många och i Sverige fi nns fl era projekt med dokumenterade energibesparingar på mellan 40–60 

%. Energisparpotentialen visar att det är fl er än miljön som vinner på ErP2015!

Vi är erkända
och prisbelönta.

Vi utvecklar med 
miljöhänsyn.

Vi producerar
miljövänligt.

Vi följer en
bestämd
filosofi.

Våra kunder
är vinnare
varje dag.

Minskad energianvändning

GreenTech EC-motorer från ebm-papst har avsevärt högre verkningsgrad än AC-motorer. En vanlig AC-motor drivs av växelström som ger upp-

hov till växlande magnetiska fält inne i motorn som får den att rotera. Tyvärr går en stor del av den tillförda energin till förluster i form av värme. 

EC-motorer från ebm-papst har permanentmagneter för att skapa det magnetiska fältet och elektroniskt kommuterad likström för att skapa 

rotation. Konstruktionen gör att en större del av den tillförda energin skapar rotation och en mindre del går till förlustvärme. Verkningsgraden blir 

därmed högre!

78%
Besparing

29 st gamla F-hjulsfl äktar på Al-

nön i Sundsvall byttes ut till mo-

derna takfl äktar med EC-motor, 

typ MXRC. Uppmätt effektuttag 

före byte var 450 W och efter 

byte 100 W. Minskat effektuttag 

med 350 W eller 78%

60%
Besparing

18 st dubbelsugande radial-

fl äktar med F-hjul byttes ut till 

moderna aggregatfl äktar med 

EC-motor, typ MXAC. Mätning 

före och efter byte visade på 

en minskad elförbrukning för 

fl äktdriften med 60%

29%
Besparing

10 st EC-fl äktar med en diame-

ter på ø 910 mm ersätter fl äktar 

med konventionell teknik. Fläk-

tarna har en användningsgrad 

på 75%. Beräknad energibespa-

ring 40 000 kWh/år.

   Green Tech - vår miljöfilosofi      Kompletta EC - Lågenergifläktar   
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EC-motor eller PM-motor

Våra EC-motorer är av typen elektroniskt kommuterade ytter-

rotormotorer. I våra ytterrotormotorer används inte rare earth 

magneter som innehåller ämnen som det råder stor brist på i 

världen. Våra EC-motorer är försedda med permanentmagneter. 

Ibland kallas motorer med permanentmagneter för PM-motorer. 

Självklart har våra EC-lågenergifl äktar hög verkningsgrad. De 

uppfyller redan nu EU:s ekodesigndirektiv för 2015.

Integrerad styr- och drivelektronik för enkel installation och driftsättning

Våra EC-motorer har all styr- och drivelektronik integrerad. Ingen separat 

kommuteringselektronik eller frekvensomriktare behövs och du slipper 

krånglig programmering. Ingen separat utrustning behövs för varvtalsstyr-

ning vilket ger färre komponenter och enklare installation. Våra EC-fl äktar 

är klara för styrning med 0-10 V signal. Vissa av våra EC-fl äktar är till 

och med kompletta med inbyggd och inkopplad reglering för tryck- och 

temperatur (inklusive tryck- och temperaturgivare).

Kompakt konstruktion

Konstruktionen med integrerad styr- och drivelektronik är kompakt. 

Det är en fördel då fl äkten t.ex. ska monteras i ett aggregat med 

begränsat utrymme. Vår senaste kammarfl äkt med EC-motor är på 

hela 12 kW. Den är lämplig för fl öden ända upp till 8 m3/s. Trots dessa 

imponerande prestanda är fl äkten endast 759 mm djup! Fläkten ryms 

på en vanlig lastpall vilket gör transport enklare.

Komplett lösning – lång erfarenhet

Köper du en fl äkt från ebm-papst kan du lita på att motor, elektronik 

och fl äkthjul är optimerade för varandra redan på ritbordet – tryggt 

för dig som kund. Vår mycket långa erfarenhet ger dig garanterat hög 

driftsäkerhet. Vi har tillverkat EC-fl äktar sedan 1965!

Ljudlös och enkel varvtalsreglering utan förluster

EC-lågenergifl äktar från ebm-papst är enkla att varvtalsreglera och 

det sker utan extra ljudalstring. Att reglera varvtalet hos en vanlig 

AC-motor leder oftast till både sämre verkningsgrad och oljud. Vissa 

reglermetoder förkortar även AC-motorns livslängd. Dessutom kräver 

AC-motorn och vissa EC-motorer av andra fabrikat extra reglerutrust-

ning med ökade investerings- och installationskostnader som följd. 

Funktionen för att varvtalsreglera en EC-lågenergifl äkt från ebm-

papst ingår redan i den integrerade styr- och drivelektroniken. 

Varvtalet styrs enkelt med 0-10 V signal. Den höga verkningsgraden 

bibehålls över hela varvtalsområdet 0-100%. Energibesparingen med 

GreenTech EC-motorer jämfört med andra motorer och reglermetoder 

blir mycket stor vid nedreglering av varvtalet, många gånger över 

50%.

500

400

300

200

100

0

Tillförd effekt (W)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Varvtal (%)

AC motor

EC motor

RadiCal - vårt nya radialfl äkthjul

RadiCal-geometrin är utvecklad med mycket avancerade simu-

leringsmetoder och fl äkthjulet har extremt goda aerodynamiska 

egenskaper. Fläkthjulet är avsett för lågtrycksapplikationer. Tack vare 

den goda aerodynamiken har fl äkthjulet som bonus en mycket låg 

ljudnivå. RadiCal är ett resultat av de stora satsningarna på forskning 

och utveckling inom ebm-papst. ebm-papst satsar varje år nära 70 

miljoner Euro på forskning och utveckling.

   Kompletta EC - Lågenergifläktar      Kompletta EC - Lågenergifläktar   
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Bättre ventilation kan ge minskade kostnader

Samtidigt som ventilationssystemet förbättras fi nns det möjligheter att 

minska dess driftskostnader. Med rätt val av fl äkt och reglerutrustning 

kan man dra nytta av ny teknik och göra besparingar på följande sätt:

Moderna EC-integralmotorer och effektiva fl äkthjul minskar energi-

anvädningen för fl äktdrift. Direktdrivna fl äktar minskar service-

kostnaden. Genom att behovsanpassa ventilationen kan dessutom 

uppvärmningskostnaden minskas.

Behovsanpassad ventilation minskar uppvärmningskostnaden

Ventilationsbehovet i ett bostadshus är inte konstant. Det varierar 

bland annat med årstiden och de boendes verksamhet, t.ex. matlag-

ning. Under den kalla årstiden är ventilationsbehovet mindre på grund 

av att uteluften har låg luftfuktighet. Den ersättningsluft som kommer 

in i lägenheten kan därmed ta upp en större mängd fukt på vintern än 

på sommaren.

Ventilationsfl ödet beror även på yttre omständigheter som vind och 

temperatur. Vinden ger upphov till tryckförändringar i huset och 

påverkar därigenom luftfl ödet. Temperaturskillnaden mellan uteluften 

och husets temperatur ger upphov till skorstensverkan vilket betyder 

att termiska krafter driver på ventilationen. Genom att låta luftfl ödet 

sjunka med sjunkande utetemperatur minskar problem med kalldrag 

och energiåtgången för uppvärmning reduceras.

Lämpliga reglersystem

Genom att låta fl ödet vara beroende av utetemperaturen, kan man ta 

hänsyn både till ventilationsbehovets variationer med årstiden och dra 

fördel av skorstensverkan.

Utetemperaturkompenserad tryckreglering

Man kan även välja ett varvtalsregleringssystem som ändrar under-

trycket i kanalsystemet med hänsyn till utetemperaturen. På så sätt 

kan man dessutom säkerställa funktionen hos forceringsdon, t.ex. 

spiskåpor, och i viss utsträckning dra nytta av de tryckförändringar 

som vinden ger upphov till. Diagram 1 visar exempel på hur man kan 

variera undertrycket i ventilationssystemet med hänsyn till utetempe-

raturen. Denna funktion kallas tryckreglering med utetemperaturkom-

penserat börvärde.

Om man inte vill minska ventilationsfl ödet med sjunkande utetem-

peratur, installerar man istället en varvtalsreglering som håller trycket 

i anläggningen konstant. På så sätt säkerställer man funktionen hos 

forceringsdon. Denna funktion kallas konstanttryckreglering.

Hur mycket kan man minska uppvärmningskostnaden med ett 

effektivt reglersystem?

Om luftfl ödet är konstant året om, brukar energibehovet för upp-

värmning som härrör från ventilationsförluster, vara ca 30% av 

husets totala energibehov. Låter man istället luftfl ödet minska med 

sjunkande utetemperatur, från 100% vid +15°C till 60% vid -15°C 

minskar energibehovet för uppvärmning av ventilationsluften med 

30%.  Husets totala uppvärmningsbehov minskar alltså med 10% på 

årsbasis. Diagram 2 visar vilken besparing som kan uppnås vid olika 

årsmedeltemperaturer.

Exempel: En ventilationsanläggning i Kalmar (årsmedeltemperatur 

+7°C) har ett frånluftsfl öde på 1 m3/s. Man överväger att reglera 

fl ödet efter rådande utetemperatur. Vid +15°C eller högre temperatur 

skall fl ödet vara 100% (1 m3/s). Då temperaturen sjunker under denna 

temperatur skall fl ödet sjunka för att vid -15°C vara 50% (0,5 m3/s). I 

diagram 2 kan vi utläsa att energibesparingen blir 26000 kWh per år.

Hur mycket fl ödet kan minskas beror på ventilationssystemets 

konstruktion. I vissa system kan man inte minska fl ödet alls utan att 

försämra komforten.

Hur mycket kan man minska uppvärmningskostnaden med ett effektivt reglersystem?

   Diagram 2
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Flöde vid -15˚C i procent av flödet vid +15˚C

   Diagram 1
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Årsmedeltemperatur (°C), urval från SMHI klimatdata
Kiruna -1,2 Karlstad 5,9
Umeå 3,4 Göteborg 7,9
Sundsvall 3,9 Borås 6,3
Östersund 2,7 Kalmar 7,0
Västerås 5,9 Visby 7,2
Uppsala 5,7 Jönköping 6,1
Stockholm 6,5 Växjö 6,5
Örebro 5,9 Malmö 8,0
Linköping 6,8 Ystad 7,8

   Behovsanpassad ventilation      Behovsanpassad ventilation   
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Lönsamt att byta fl äktar

Att byta ut gamla fl äktar mot nya och moderna ger fl era besparings-

möjligheter. Här nämner vi några och visar hur man gör beräkningar 

som kan utgöra beslutsunderlag för investeringar.

Renovera befi ntliga aggregat

Det kan vara lönsamt att renovera ett befi ntligt aggregat istället för att 

byta ut det. Man slipper på detta sätt göra stora ingrepp i byggnaden. 

Fläktar, typ MXAC,  är speciellt utvecklade för utbyte av gamla fl äktar 

i befi ntliga aggregat.

B-hjul och direktdrift

Äldre frånluftssystem har ofta fl äktar med framåtböjda skovlar och 

remdrift installerade. Enligt de undersökningar som gjorts ligger det 

specifi ka drivenergibehovet (SFP) i dessa anläggningar på 0,7-2 kW/

m3/s. Vid byte till fl äktar med bakåtböjda skovlar och direktdrift sänks 

SFP till ca 0,3-0,6 kW/m3/s. Om fl äktarna är i kontinuerlig drift är 

besparingspotentialen således ca 3400-11700 kWh/år och m3/s.

EC-integralmotorer

Elektroniskt kommuterade likströmsmotorer, EC-motorer, är oftast ett 

ekonomiskt alternativ till vanliga asynkronmotorer. EC-motorerna har 

högre verkningsgrad. Vid nedreglering är skillnaden mest markant 

jämfört med asynkronmotorerna. Läs mer på sid 11.

Att tänka på vid byte av fl äktar

Även om de gamla fl äktarna i ventilationssystemet fortfarande 

fungerar, kan det vara motiverat att byta dem. Lägre energiförbruk-

ning, minskat servicebehov och bättre reglerutrustning som ger ökad 

komfort och minskar uppvärmningskostnaden, är skäl som motiverar 

byte av fl äktar och reglerutrustning.

Förberedelser

Inför fl äktbytet är det viktigt att förbereda sig så att fl äktvalet blir 

rätt. Tryck och fl öde skall mätas. Förutsättningar för elanslutning och 

intransport av fl äkten skall kontrolleras. Om fl äkten skall monteras i 

ett befi ntligt aggregat skall aggregatets innermått mätas.

Val av utrustning

Vid val av fl äktar och reglerutrustning bör följande krav vägas sam-

man och i möjligaste mån uppfyllas:

• Fläkten skall vara energieffektiv

• Fläkten skall vara servicevänlig

• Installationen skall vara så enkel som möjligt

• Fläkten skall vara tystgående

Se över ventilationssystemet

I samband med fl äktbyte bör man se över ventilationssystemets funk-

tion. Förbättringsåtgärder i äldre bostadshus med mekanisk frånluft 

kan vara:

• Installation av spiskåpor medger en sänkning av grundfl ödet. 

 Hyresgästerna upplever ofta en stor förbättring av ventilationen.

• Installation av uteluftdon. Många hus har renoverats och fått tätare 

 fasader och fönster med för liten tillförsel av uteluft som följd.  

• Rengöring, tätning eller byte av kanalsystem.

EC-lågenergifl äktar i befi ntliga aggregat

Bilden illustrerar hur MXAC med EC-integralmotor 

enkelt kan ersätta de gamla fl äktarna i aggregatet.

MXPC ökar kapaciteten i befintligt ventilationsaggregat på Hedenvindskolan

Bättre inneklimat och tystare fl äktar i Hedenvindskolan

Många svenska skolor lider av dåligt inneklimat på grund av bristan-

de ventilation. Äldre ventilationssystem ger ofta ett för dåligt luftfl öde 

men på senare år har ändå mycket gjorts för att förbättra situationen. 

Ett mål är att åstadkomma ett bättre inneklimat utan en ökning av 

energikostnaden. I Strömsunds kommun har man gjort just det med 

ett ventilationsprojekt i låg- och mellanstadieskolan Hedenvindskolan. 

Detta projekt startades när ett gammalt ventilationsaggregat inte kla-

rade av att leverera önskad kapacitet trots att aggregatet pressades 

till det yttersta. Projektet i Strömsund visar att mycket kan göras för 

att med en kostnadseffektiv modernisering öka effektiviteten i äldre 

ventilationssystem.

Tore Gidlöf som är drifttekniker på Strömsunds kommuns fastighets-

avdelning berättar att det äldre aggregatet fått jobba hårt ända sedan 

mitten av 80-talet.

- Skolan byggdes 1986 och ganska snart blev det uppenbart att ag-

gregatet var för litet. Vi har försökt pressa ut så mycket kapacitet som 

möjligt men ändå inte nått upp till önskade fl öden på vare sig till- 

eller frånluften. Ljudnivån har också varit störande och den kraftiga 

pulseringen hos de gamla fl äktarna har också lett till att frånluftska-

nalen buktat ut och in i takt med pulseringen. Det är givetvis inte bra 

och när vi konstaterade en successiv försämring av luftfl ödet tog vi 

också beslut om att modernisera anläggningen.

Uppdraget att projektera för moderniseringen gick till Nordisk Energi 

& Miljökonsult, Nemkon, i Östersund där Bernt-Åke Andersson är 

en av konsulterna. Tillsammans med ebm-papst föreslog Bernt-Åke 

en lösning med fyra direktdrivna ebm-papst kammarfl äktar med 

EC-motorer (MXPC50RD-2200). Dessa fl äktar har kort bygglängd med 

all driv- och styrelektronik integrerade i motorn vilket förenklar både 

installation, drifttagning och injustering.

- Det är bara att konstatera att vi fått en helt annan anläggning. Vi har 

fått en avsevärd ökning av både tilluften och frånluften utan någon 

ökning av energikostnaden och det är givetvis väldigt glädjande. 

Resultatet är så positivt att det i efterhand nästan är svårt att förstå 

att förbättringen kan bli så stor genom ett fl äktbyte, säger Bernt-Åke 

Andersson.

Fakta EC-kammarfl äkt MXPC5ORD-2200

- Direktdriven kammarfl äkt med energieffektiv EC-integralmotor

- Hög verkningsgrad och låg ljudalstring

- Uppfyller kraven i energidirektivet, ErP 2015

- Komplett med styr- och drivelektronik, fl äkthjul och EC-motor

- Enkel installation, bara att ansluta nät- och styrsignal (0-10 V signal)

- Effekt: 5,5 kW

- Varvtal: 2200 rpm

- Luftfl öde: 3750.00 l/s,13500.0 m3/h

Före installation av EC-kammarfl äktarna. Bilden visar hur de nya EC-kammarfl äktarna är placerade i det befi ntliga aggregatet.

Läs mer om MXPC på sid 38

   Effektiv ventilation      Hedenvindskolan - Strömsund   
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Att det både kan vara lönsamt och bra för inneklimatet att ersätta 

äldre remdrivna fl äktar med direktdrivna EC-fl äktar fi nns det många 

exempel på. Det visar ett moderniseringsprojekt som fastighetsbola-

get Klövern genomfört i Norrköping.  Den tillförda effekten till en av 

fl era nya EC-fl äktar från ebm-papst minskade från 15,5 kW för den 

remdrivna fl äkten till som mest 4,8 kW med EC-fl äkten. 

Klövern är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. 

Vid slutet av 2014 hade bolaget drygt 400 fastigheter till ett värde 

av knappt 30 miljarder kronor. Ett fl ertal av fastigheterna fi nns i 

Norrköpings Industrilandskap och det är i en av dessa fastigheter som 

bolaget genomfört en genomgripande modernisering av ventilations-

systemet. 

Klövern bedriver ett långsiktigt miljöarbete som genomsyrar hela 

organisationen. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv ses energieffektivise-

ring som den viktigaste parametern i miljöarbetet då fastigheter för-

brukar stora mängder energi. Ett mångårigt arbete med att reducera 

såväl energi- som driftskostnaderna har också gett resultat.

- I juni 2012 nådde vi ett delmål som innebar att Klövern under fem år 

skulle minska energikostnaderna med tjugo procent. Sedan sattes ett 

nytt mål upp att reducera med ytterligare drygt tio procent till 2015. 

Idag har vi kommit så långt att vi inte kan göra mer i vissa fastighe-

ter medan vi i andra gör punktinsatser. Ett exempel är den fastighet 

i Industrilandskapet där vi genomfört projektet med behovsstyrd 

ventilation och byte till direktdrivna fl äktar, säger Jenny Martis som är 

driftchef vid Klövern Norrköping. 

Den aktuella fastigheten renoverades i mitten av 90-talet och har 

sedan dess haft remdrivna fl äktar utan möjlighet till styrning. 

- Med den äldre fl äktlösningen gick fl äktarna kontinuerligt även om 

det var tomt i exempelvis konferensdelen. Nu ventileras det exakt 

Fastighetsbolaget Klövern är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.

   Fastighetsbolaget Klövern - Norrköping   

Klövern spar energi med behovsstyrd ventilation  och moderna EC-fläktar

så mycket som behövs beroende på aktivitetsnivån i lokalerna. När 

lokalerna är tomma ventileras de bara med ett tryckstyrt minifl öde. 

Behovsstyrningen sker genom CO2-detektering och lösningen möjlig-

gör stora besparingar samtidigt som man upplever en ökad komfort. 

Vi har sedan 2009 installerat ett antal av ebm-papst EC-fl äktar i våra 

fastigheter, men det här projektet vill vi lyfta fram lite extra då resulta-

tet är så lovande, förklarar Jenny Martis.

Flera samverkande åtgärder ger stor spareffekt

Uppskattningar som gjorts av ventilationsbranschen pekar på att 

så mycket som 80 % fl äktelenergi och 40 % värme- och kylen-

ergi kan sparas på behovsstyrd ventilation jämfört med konstant 

luftfl öde och temperatur. Mikael Westberg hos installatören FTX 

Teknik & Service har gjort mätningar hos Klövern som ger en 

indikation om sparpotentialen.

- Förutom bytet till ebm-papst EC-fl äktar och zonstyrning har vi 

genomfört funktionsförändringar med spjäll och nya don. Vi gjorde en 

mätning på en av två fl äktar i det aktuella aggregatet och kunde kon-

statera att vi gått från 15,5 kW till mellan 4,8 kW och 8 kW beroende 

på utetemperaturen och beläggningen i konferensdelen. Ytterligare 

mätningar ska göras men vi ser ändå den sparpotential som ligger i 

att ta ett helhetsgrepp på fastighetsventilationen och där fl äktbytet 

utgör ett viktigt led, säger Mikael Westberg.

Valet av fl äkt blev ebm-papst största direktdrivna kammarfl äkt 

(K3G800-AS07-01 RadiPac) med energieffektiv EC-integralmotor och 

Teknisk data

Artikel K3G800-AS07-01 RadiPac

Beskrivning Direktdriven kammarfl äkt med EC-integralmotor

Luftfl öde 9826.00 l/s, 35375.0 m3/h

Spänning 3~400 VAC

Effekt 11,6 kW

Mikael Westberg på FTX Teknik & Service  tillsammans med ebm-papsts direktdrivna kammarfl äkt K3G800-AS07-01 RadiPac.

med integrerad driv- och styrelektronik. Fläkthjulet har hög verknings-

grad och låg ljudalstring vilket är viktigt för Klövern då fl äktaggarega-

tet är placerat i ett utrymme i närheten av konferenslokalerna.

Klas Alner är försäljningsingenjör hos ebm-papst i Stockholm och han 

är övertygad om att intresset för behovsstyrd ventilation i kombination 

med EC-fl äktar kommer att öka ytterligare i takt med att fl er inser 

fördelarna och energisparpotentialen. Samtidigt vill Klas understryka 

att de verkligt effektiva lösningar bygger på att både teknik och kom-

petens integreras och samverkar. Precis som i projektet hos Klövern.

- När ett ventilationssystem ska moderniseras och behovsstyras är 

det viktigt att starta från ett helhetsperspektiv. Hur och när används 

lokalerna? Vilken typ av styrning är mest lämpad för den aktuella 

fastigheten? Vilken kapacitet måste fl äktarna ha för att svara upp mot 

kraven idag och på sikt om lokalerna kanske får en annan använd-

ning? Det fi nns många viktiga frågeställningar och vi hjälper gärna till 

med den kunskap och erfarenhet som fi nns inom ebm-papst, avslutar 

Klas Alner. 
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Att energispareffekten kan bli betydande när ventilationssystem 

moderniseras med ebm-papst EC-fl äktar fi nns det många exempel på. 

Ett litet annorlunda projekt som också resulterat i en stor energibe-

sparing är Galleria Domino i Norrköping. Här har ebm-papst största 

aggregatfl äkt installerats i ett dubbelmontage på två positioner vilket 

reducerat den tillförda effekten från 65 kW hos äldre remdrivna fl äktar 

till 22 kW. Förbrukningen har minskat med cirka 100 000 kwh per år.

Genom att ersätta ett par äldre remdrivna fl äktar med fyra av ebm-

papst energieffektiva aggregatfl äktar med EC-motorer har förbruk-

ningen minskat från drygt 270 000 kWh till cirka 170 000 kWh per 

år. Galleria Domino är ett köpcentrum i två plan i centrala Norrköping. 

Köpcentret invigdes 1995 och fi rar alltså 20-årsjubileum under 2015, 

men fastigheten är betydligt äldre än så och de gamla fl äktarna som 

bytts ut hade varit i drift sedan 60/70-talet. I gallerian fi nns drygt 35 

butiker samt kontor och Domino förvärvades av Diligentia under 2010. 

Diligentia förvaltade vid årsskiftet 2014/2015 drygt 115 fastigheter till 

ett värde av cirka 36 miljarder kronor. Att ständigt utveckla fastighe-

terna är en hörnpelare i Diligentias affärsidé och det är också något 

som besökarna i Galleria Domino noterat. Mycket har fräschats upp i 

köpcentret och kanske märker också besökarna av att ventilationslös-

ningen gett ett bättre inomhusklimat. 

Utnyttjar möjligheten att styra fl äktarna och anpassa ventilatio-

nen till behovet i gallerian

Att modernisera ventilationssystem i gallerior kan många gånger bli 

en byggnadsteknisk utmaning då äldre fl äktaggregat ofta är placerade 

i trånga utrymmen högt upp i fastigheterna. En anledning är också 

fl äktarnas storlek. Stora gallerior kräver stora luftfl öden och fl äktar 

med rejäl luftfl ödeskapacitet. Installationen av ebm-papst aggregat-

fl äktar underlättas av att det avvibrerade stativet inte är monterat vid 

leverans. Fläkten utan stativ har en vikt på cirka tvåhundra kilo. 

I Galleria Domino levererar ebm-papst fyra aggregatfl äktar ett 

luftfl öde på 14 500 l/s (TA) och 12 500 l/s på frånluften (FA). Till 

Domino köpcentrum i centrala Norrköping.

   Galleria Domino - Norrköping   

Lyckat fläktbyte när ventilationssystemet moderniserades med ebm-papst EC-fläktar

projektet valdes modellen MXAC80RDK-1370 som är en aggregatfl äkt 

för liggande eller stående montage. Fläkten används bland annat för 

inbyggnad i befi ntliga aggregat vid renovering och har en energieffek-

tiv EC-motor med integrerad driv- och styrelektronik klar för varvtals-

reglering med 0-10 V signal. I detta projekt styrs dock fl äktarna av en 

Duc typ Abelko med Mod-bus/RS-485. 

- Möjligheten till effektiv styrning av fl äktarna gör att Diligentia kan 

optimera driften så att ventilationen anpassas till behovet i gallerian. 

Innan gallerian öppnar och under kvällarna behöver inte ventilationen 

gå för fullt och det bidrar också till en högre energibesparing, säger 

Pasi Kehusmaa som är Driftledare på Galleria Domino. 

Trisec Energi i Norrköping har ansvarat för fl äktinstallationerna i Do-

mino och företaget tycker om både byggnadstekniska utmaningarna 

och att hjälpa kunderna med energieffektiviseringar. Verksamheten 

startade 2008 och företaget var från början inriktad på styr – och 

reglerprojekt. Under åren har tjänsterna breddats till att också omfatta 

ventilation, el, service och underhåll. Moderniseringen av Dominos 

ventilationssystem är en typisk utmaning som passar Trisec.

- Vi tar gärna de stora och krävande projekten som Domino, men vi 

jobbar givetvis även med mindre projekt. Visserligen kan det vara 

ganska komplicerat att transportera en fl äkt på ett par hundra kilo 

uppför trappor och att få den på plats, men det fi nns alltid lösningar 

på det problemet även om det som i det här projektet kan kräva 

rivningar av väggar. Det som sporrar oss är att hjälpa kunderna 

energieffektivisera och vi lägger också mycket tid på att göra kalkyler 

som visar energisparpotentialen, säger Jonas Stenbäck som är VD för 

Trisec Energi.

”Vi hittar alltid en lösning tillsammans med ebm-papst och ett 

exempel i detta projekt är att vi öppnade upp utloppet”

Kalkylen som Trisec gjorde för Domino visade att moderniseringen 

med fyra EC-fl äktar skulle ge en ekonomisk årlig energibesparing på 

närmare 160 000 kr (vid ett pris på en krona per kWh) . Ett betydande 

belopp som också innebär en kort pay-off tid för investeringen. Pasi 

Kehusmaa berättar att en inledande spårgasmätning genomfördes 

innan beslutet togs att genomföra projektet.

- Genom mätningen fi ck vi en detaljerad bild av att de faktiska 

luftfl ödet vilket var avgörande för att vi skulle kunna göra en korrekt 

dimensionering av de nya fl äktarna. Den var också viktig för vår kalkyl 

Teknisk data

Artikel MXAC80RDK-1370

Beskrivning Aggregatfl äkt MXA för liggande eller stående montage

Luftfl öde 9800 l/s, 35400 m3/h

Spänning 3~400 VAC

Effekt 11,6 kW

Energieffektiv fl äkt med EC-motor från ebm-papst.

eftersom den gjorde att vi kunde verifi era den möjliga energibespa-

ringen, förklarar Pasi Kehusmaa.

Att välja rätt fl äkt är avgörande för att ett moderniseringsprojekt 

också ska bli ett bra energisparprojekt. Trisec Energi och ebm-papst 

har ett nära samarbetet sedan fl era år och det är ett samarbete som 

värdesätts.

- Vår kontaktperson hos ebm-papst är ett bra och viktigt bollplank för 

oss. Inställningen är alltid att ingenting är omöjligt och att det alltid 

går att hitta en lösning. Ett exempel vid projektet i Domino är att vi 

använt oss av ebm-papst idélösning att öppna upp utloppet ordentligt. 

Fördelarna är att det ger en lägre utloppshastighet och lägre ström-

ningsförluster. Att dessutom ljudalstringen blir lägre är ett extra plus 

när det ställs höga komfortkrav som exempelvis i en galleria, säger 

Jonas Stenbäck.

Klas Alner som är försäljningsingenjör hos ebm-papst i Stock-

holm betecknar projektet i Galleria Domino som mycket intres-

sant, inte minst på det sätt som det genomförts. 

- Trisec och Diligentias driftsansvariga har satsat mycket på varje del 

av projektet vilket haft stor betydelse för det lyckade resultatet och 

den energibesparing som uppnåtts. Med en spårgasmätning går det 

att mycket exakt dimensionera fl äktar. Även om en sådan mätning 

kostar en del är det ofta väl investerade pengar. Det är också roligt 

att Trisec utnyttjat de stora fördelarna med att öppna upp utloppen, 

avslutar Klas Alner.
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Bättre inomhusklimat genom förbättrat luftfl öde

Sturegallerian i Stockholm är en sammanslagning av fl era kvarter och 

har en total yta på cirka 13000 kvm. Gallerians fastigheter har under 

årens lopp byggts om fl era gånger och 2012 var det dags för ännu ett 

moderniseringsprojekt. Sturegallerians storlek och mix av verksam-

heter gör att det ställs höga krav på fl äktar och ventilationssystem. 

I ett av fl äktaggregaten upptäcktes tekniska problem som riskerade 

att snabbt förvärras. Sturegallerians förvaltningsbolag Jones Lang 

LaSalle tog då beslut om att installera en ny fl äkt i det befi ntliga 

ventilationsaggregatet. Uppdraget att modernisera aggregatet i 

Sturegallerian gick till Värmdö Klimatteknik AB som drivs av Christian 

Stengård. Christian tog snabbt kontakt med ebm-papst.

- Supporten och uppbackningen jag får av ebm-papst är väldigt viktig 

och det gäller inte minst under projekteringsarbetet. Har jag tekniska 

frågor eller behöver få råd om fl äktval är det bara att kontakta ebm-

papst avdelning för ventilationsfl äktar där man är väldigt duktiga och 

serviceinriktade. Kraven i Sturegallerian gjorde att valet av fl äkt blev 

ebm-papst största kammarfl äkt som väger drygt 400 kilo.

Christian Stengård har samarbetat med ebm-papst i ett antal projekt 

och det är mer än kompetens och bra projekteringsstöd som gör att 

han väljer ebm-papst fl äktar.

- Produkterna är välutvecklade med hög kvalitet och lösningarna är 

verkligen genomtänkta. Det fi ck jag också nytta av i Sturegallerian 

eftersom kammarfl äkten kunde tas ner i tre moduler, och med tanke 

på storleken gick ändå installationsarbetet smidigt när delarna väl 

kommit på plats. En viktig fördel med fl äkten är också att den är 

direktdriven till skillnad mot den vi ersatte som var remdriven. Att 

man slipper tänka på byte av remmar är bra ur underhållssynpunkt 

och en fördel med den nya fl äkten är också att den har försetts med 

tryckgivare för mätning av differenstrycket. Fläkten har också en 

luftfl ödeskapacitet som mer än väl räcker till.

Bättre inomhusklimat genom förbättrat luftfl öde och lägre energiför-

brukning är två fördelar med en modernisering där ebm-papst fl äktar 

ersätter äldre fl äktar i befi ntliga aggregat och projektet i Sturegalle-

rian är inget undantag från den regeln.

Fakta kammarfl äkt MXPD100D-22 KW 

-  Direktdriven B-hjulsfl äkt för montage i ventilationsaggregat

-  Effekt 22 kW

-  Varvtal 980 rpm

-  Luftfl öde: 17 500 l/s, 63 000 m3/h

-  Luftfl ödet som utnyttjas i Sturegallerians fl äkt är cirka 10500 l/s 

 vid 480 Pa tryck.

Även en kammarfläkt på 425 kg kan vara smidig att installera

Christian Stengård framför den nyinstallerade kammarfl äkten. Trots sina 425 kg installerades kammarfl äkten på ett smidigt sätt.

KBAB i Karlstad har valt fl äktar från ebm-papst i mer än tio år

Karlstads Bostads AB, KBAB, är ett kommunägt bostadsföretag med 

ca 7200 lägenheter och lokaler i centrala Karlstad. En av fastighe-

terna är servicehuset Gunnern som har en total yta på cirka 6 400 

kvadratmeter. Gunnern byggdes på 80-talet och förutom ett äldre-

boende rymmer fastigheten även ett storkök som dagligen levererar 

mat till andra äldreboenden runt om i Karlstad.

Omfattningen av storkökets verksamhet gör att det ställs stora krav 

på bland annat Gunnerns ventilationssystem och i samband med en 

modernisering av fastighetens styr- och reglersystem togs också 

beslut under 2011 om att modernisera ventilationsaggregaten. Staf-

fan Johansson som är energitekniker på KBAB pekar på två målsätt-

ningar för moderniseringen.

- Det ena var att vi ville få en bättre driftsäkerhet då tekniska problem 

med de tidigare fl äktarna krävde alldeles för många akuta utryck-

ningar. Precis som i många av våra andra projekt ville vi också få en 

mer energieffektiv lösning och en reducering av elkostnaderna. Att vi 

efter moderniseringen har reducerat elförbrukningen från drygt 290 

megawatt till lite drygt 220 megawatt visar att en modernisering av 

ventilationsaggregat verkligen lönar sig. Investeringen vi gjort i fem 

nya fl äktar har betalat sig på cirka 2,5 år.

Fyra av fl äktarna är ebm-papsts kammarfl äktar i serien MXPC och 

används för allmänventilationen medan den femte fl äkten är en 

takfl äkt i serien MXRC. Samtliga fl äktar är försedda med ebm-papsts 

EC-motorer som i Gunnern visat sin förmåga att bidra till en reduce-

rad elförbrukning.

Nybyggda kvarteret Sjöholmen på Orrholmen

Under 2011 började de första hyresgästerna fl ytta in i KBAB´s 

nybyggda och miljöcertifi erade kvarter Sjögången på Orrholmen. 

Sjögången består av 127 lägenheter på land och tolv lägenheter fl y-

tande i Mariebergsviken alldeles intill. Husen på land är miljösmarta 

lågenergihus som miljöcertifi eras enligt LEED Guld. Även i detta 

projekt har KBAB valt fl äktar från ebm-papst, och ebm-papsts fl äktar 

har varit förstahandsvalet för många olika projekt ända sedan början 

på 2000-talet.

- Kvalitetsaspekten har alltid varit avgörande för oss. Vi vet att vi 

får en problemfri drift med ebm-papsts fl äktar och möjligheten till 

energibesparingar är givetvis också betydelsefull. Sedan början på 

2000-talet har vi säkert gjort ett 90-tal installationer runt om i vårt

fastighetsbestånd och det blir säkert många fl er i takt med att vi ser 

nya möjligheter till exempelvis energieffektivisering, säger Staffan 

Johansson.

I Servicehuset Gunnern har kammarfl äkt typ MXPC50RD-2200 och 

takfl äkt typ MXRC56M-1350 använts. Energibehovet för fl äktdrift 

minskade efter fl äktbytet.

Daniel Bergkvist ebm-papst t.v. och Staffan Johansson KBAB Staffan Johansson gör injusteringar i fastighetens styr- och reglersystem.

EC-fläktarna sänker elförbrukningen i servicehuset Gunnern

Läs mer om MXPC på sid 38

Läs mer om MXRC på sid 34

   Sturegallerian - Stockholm      KBAB - Karlstad   
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Energismart ventilationslösning - dubblerade EC-lågenergifl äktar

En av HSBs 3 900 bostadsrättsföreningar är Brf Idrottstränaren i 

stadsdelen T1 en bit från Linköpings centrum. Föreningens fem fast-

igheter med drygt 90 lägenheter är drygt 20 år gamla och en

modernisering av ventilationssystemen har hög prioritet. Joakim 

Sölvberg som är vicevärd i föreningen berättar om en modernisering 

där EC-lågenergifl äktar från ebm-papst samt nya styr- och

regleraggregat ska hjälpa till att reducera energikostnaderna.

- Eftersom fl äktarna börjat komma till åren ville vi dels förebygga 

eventuella tekniska problem och störningar, men vi inser också att 

det fi nns en stor energisparpotential genom ett fl äktbyte. Vi hade hört 

en hel del om lågenergifl äktar och vår installatör gav oss rådet att 

starta en modernisering av ventilationsaggregaten med EC-lågenergi-

fl äktar från ebm-papst. Det har vi inte behövt ångra. På kort tid har vi 

konstaterat en reducering av elkostnaden för de aggregat som hittills 

moderniserats på i genomsnitt ca 40 procent, och för ett aggregat 

nästan 60 procent.

För Bravida var projektet hos Brf Idrottstränaren det första med denna 

lösning på fl äktmontage i befi ntligt aggregathölje med denna modell 

av ebm-papsts EC-lågenergifl äktar (RadiCal K3G225-RE07-03). Kent 

Dahlqvist som är ansvarig montör på Bravida berättar att man tidigt i 

projektet mötte en lite annorlunda utmaning.

- Vi stod inför en situation att kanske tvingas bygga ett nytt skåp och 

dessutom behöva fl ytta på de kabelstegar som är placerade ovanför 

utluftskanalen. Det fanns dock en helt annan lösning och det var 

ebm-papst som hjälpte oss med den genom att föreslå en smart 

konstruktionsidé. 

Det var försäljningsingenjör Klas Alner på ebm-papst i Stockholm som 

föreslog en konstruktion med ett dubbelmontage av två radialfl äkts-

moduler i RadiCal-serien. Dessa fl äktar är extremt tystgående med 

optimerat luftfl öde genom fl äkthjulet. Extra viktigt för detta projekt 

var även att de är mycket kompakta. För Bravida fi nns det ytterligare 

ett mervärde i valet av RadiCal. Det är vanligt att högvarviga fl äktar 

kräver extra ljudisolering, men så är inte fallet med RadiCal. Som 

redan nämnts är de extremt tystgående och välbalanserade så även 

här fi nns det tid och pengar att spara i arbetet med energismarta 

ventilationslösningar.

Dubbla EC-radialfl äktar i RadiCal- serien. Kompakta och extremt tystgående. Klas Alner på ebm-papst

Dubblerade EC-lågenergifläktar ger energismart lösning

En minskning av elkostnaderna med 75%, en av fl era fördelar

när Kalmarhem bytte till ebm-papsts direktdrivna radialfl äkt

Kalmarhem är ett allmännyttigt bostadsföretag som med 4 700 

lägenheter är den största hyresvärden i Kalmar kommun. I enlighet 

med det så kallade Skåneinitiativet har Kalmarhem som vision att 

reducera energiförbrukningen med 20% fram till år 2016. Energispar-

arbetet bedrivs systematiskt och en viktig del är att ersätta ett stort 

antal äldre fl äktar med ebm-papsts lågenergifl äktar. 

Patrik Håkansson är energitekniker på Kalmarhem och är i den rollen 

engagerad princip i alla projekt som avser energieffektivisering. Byte 

av äldre fl äktar ingår som en viktig del av satsningen på minskad 

energiförbrukning och miljöpåverkan. 

-  Vi arbetar oss igenom ett kvarter i taget och satsar på modernise-

ring av bland annat ventilationsanläggningar även om det inte fi nns 

tekniska brister i de befi ntliga installationerna. Anledningen är att 

vi ser en så stor förbättringspotential med exempelvis ebm-papsts 

EC-lågenergifl äktar och de möjligheter dessa ger till mer effektiv styr-

ning, säger Patrik Håkansson.

Drygt 16 000 kronor i minskad elkostnad – på en fl äkt

Som exempel på vad bara ett fl äktbyte har för effekt tar Patrik en 

fastighet i bostadsområdet Bryggaren. Här har en direktdriven, 

isolerad och enkelsugande radialfl äkt från ebm-papst installerats 

(modell MXIC56M-1510).  Efter installationen gjordes mätningar som 

visar att den totala driftskostnaden minskat med drygt 17 000 kronor 

per år (varav 16 250 kr avser el). Andra fördelar är att fl ödet har ökat 

betydligt och trycket minskat.

-  Samtidigt med fl äktbytet har vi gjort andra åtgärder som att byta 

fi lter och ökat arean på batteriet, och detta gör att fl äkten får ett 

mindre motstånd att arbeta mot. Något jag också tycker är viktigt att 

lyfta fram är hur underhållsvänliga ebm-papsts fl äktar är. Då fl äkthjul 

och motor sitter på en öppningsbar lucka underlättas rengöringen och 

det blir betydligt enklare att komma åt kanalanslutningen. Det här är 

viktigt ur fl era aspekter. Dels minskar underhålls- och servicetiden 

betydligt vilket spar in många timmar totalt sett, och dessutom ökar 

säkerheten för att underhållsarbetet utförs på rätt sätt.

Patrik Håkansson pekar på ytterligare några plusfaktorer hos ebm-

papsts fl äktar.

-  Att fl äktarna är tysta är givetvis positivt och att fl ödet i ventilations-

systemen ökat betydligt bland annat tack vare effektivare fl äktar är 

naturligtvis också bra. För oss som arbetar med moderniseringspro-

jekt vill jag ända lyfta fram fördelen med att ebm-papst är kompletta 

och utrustade med integrerad elektronik. Att de dessutom är försedda 

med färdiga skenor är också något som både förenklar och snabbar 

upp installationsarbetet, avslutar Patrik Håkansson.

Patrik Håkansson, energitekniker på Kalmarhem.

Minskning av elkostnaderna med 75%

Fakta radialfl äktsmodulen K3G225-RE07-03

Tystgående och kompakt fl äktkonstruktion med hög verknings-

grad. Styrsignal 0-10 VDC, spänning 1~230 VAC, effekt 170 W.

Energibesparingen hos Brf Idrottstränaren

TA4:1 före 1035w efter 420w

FA4:1 före 2100w efter 1380w

TA5:1 före 570w efter 270w

FA5:1 före 831w efter 630w

FA5:2 före 501w efter 320w

Total effekt före fl äktbyte: 5037W / Efter fl äktbyte: 3020W

Besparing 2017W = 2,017kW = 17 668kWh/år

Energikostnaden för fl äktdrift har sänkts med ca 40%.

Läs mer om K3G Radialfläktsmoduler på sid 36

Fakta MXIC56M-1510

Direktdriven radialfl äkt med brandisolerhat hölje. Fläkthjul och 

motor på öppningsbar lucka för enkel rengöring och åtkomst av 

kanal. Komplett med vibrationsdämpat stativ, dukstos på in- och 

utlopp samt säkerhetsbrytare. Flödesmätuttag på inloppskonan. 

Märkspänning 3~400 VAC / Märkeffekt 2,3 kW / Märkvarvtal 

1350 rpm.

Läs mer om MXIC på sid 30

   BRF Idrottstränaren - Linköping      Kalmarhem - Kalmar   
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”Skånes närmaste företag för ägare och förvaltare av fastigheter och 

industrier”, är en slogan för Bisab Ventilation i Kävlinge. Företaget 

startades 1988 och drivs efter ett generationsskifte 2007 av Michael 

Kullzén. I ett stort antal projekt har Bisab Ventilation valt fl äktar från 

ebm-papst. Samarbetet med ebm-papsts lokalkontor i Helsingborg 

startade i princip när ebm-papst för ett antal år sedan lanserade EC-

lågenergifl äktarna. 

-  Det är ingen tvekan om att ebm-papst stod för ett teknikgenombrott 

som fått stor betydelse inom ventilationsområdet. Första gången jag 

kom i kontakt med ebm-papst var när vi fi ck i uppdrag att göra en så 

kallad ljudanpassning på ett kontor. Äldre remdrivna fl äktar resulte-

rade i en för hög och störande ljudnivå, och det var då jag började 

titta på de direkdrivna EC-lågenergifl äktarna. Faktum är att en kund i 

Helsingborg fortfarande tackar oss för de resultat vi uppnått, och det 

långt efter att projektet avslutats, säger Michael Kullzén.

En viktig del av Bisab Ventilations affärsidé är att vara snabba, att 

erbjuda en bred kundservice och en kompetens som innebär att man 

verkligen skapar mervärde hos kunderna.

- Våra främsta styrkefaktorer är att vi är engagerade, kunniga, snabba 

och fl exibla. Anders Johansson på ebm-papst i Helsingborg har lång 

brancherfarenhet även som entreprenör och han arbetar på samma 

sätt. Det gör att vi tillsammans når bra resultat. I takt med att vi på 

Bisab Ventilation byggt upp en bra kunskap om ebm-papsts fl äktar 

har vi också lärt oss mycket om hur vi på olika sätt kan optimera 

anläggningarna, säger Michael Kullzén.

Michael menar att många gör misstaget att ta i för snålt när det 

gäller att beräkna och välja nya fl äktar i samband med exempelvis 

moderniseringar. Hans råd är istället att överdimensionera litet vid 

fl äktvalet och sedan dra ner på effekten. Vinsten märks både i tystare 

och energieffektivare ventilationsanläggningar.

Från 65 000 till 27 000 kilowattimmar efter byte till

EC-lågenergifl äktar

Bisab Ventilation erbjuder sina kunder luftfl ödesmätningar, men utför 

även OVK på alla typer av ventilationssystem, vilket är viktigt för att 

få ett korrekt underlag inför fl äktvalet. Mycket tid läggs också på att 

studera ett projekt även ur andra perspektiv, allt med målet att nå det 

bästa resultatet.

Avslutningsvis nämner Michael ett alldeles färskt projekt från våren 

2013 som återigen resultaterat i ett nära samarbete med ebm-papst 

om lämpligt fl äktval. Denna gång är det en terminalanläggning i Hel-

singborg med ett fl äktbyte till fyra nya ebm-papst EC-lågenergifl äktar.

-  Beräkningar vi gjort visar att besparingen kommer att bli betydande. 

Från 65 000 kilowattimmar till cirka 27 000 kilowattimmar efter fl äkt-

bytet. Då är det värt att notera att den besparingen uppnås trots en så 

pass liten drifttid som cirka 2 800 timmar per år. Det är imponerande 

och ett bra bevis på energisparpotentialen med EC-lågenergifl äktar-

na, avslutar Michael Kullzén. 

Michael Kullzén Bisab Ventilation och Anders Johansson ebm-papst.

En av våra kunder tackar fortfarande för de resultat vi uppnått med EC-lågenergifläkar

från ebm-papst

Skintebodalens bostadsrättsförening ligger ca 1,5 mil söder om 

centrala Göteborg på gränsen till Hallands län. Föreningens fastighets-

bestånd består av 47 fastigheter och Skintebodalen är med sina 320 

lägenheter en av de största bostadsrättsföreningarna i Sverige. 

Under 2009 beslutade föreningen att byta ut närmare femtio origi-

nalmonterade takfl äktar från mitten av 70-talet. En viktig anledning 

var en störande ljudnivå från de äldre fl äktarna men önskemål fanns 

också om att få minskade drifts- och energikostnader. För att få 

ned ljudnivån gjordes först ett försök att köra de gamla fl äktarna 

på halvfart. Det störande ljudet sjönk marginellt men samtidigt kom 

klagomål från de boende på dålig ventilation. Beslut togs då om att 

totalrenovera ventilationssystemet.  Föreningens målsättning var 

att fl ytta ner fl äktsystemet och installera nya fl äktar på fastigheter-

nas vindar. Föreningen var övertygad om att det krävdes en sådan 

omfattande ombyggnation, men företaget ISAB Ventilation i Göteborg 

visade på en helt annan lösning. Genom att välja EC-lågenergifl äktar 

från ebm-papst skulle det vara möjligt att montera tysta takfl äktar, 

och för föreningen skulle denna lösning innebära kraftigt reducerade 

renoveringskostnader. 

Tänker utanför den traditionella boxen

Patrik Brandt som är VD på ISAB Ventilation berättar att ett av företa-

gets kompetensområden är fl äktbyten. 

-  Behovet att byta ut gamla fl äktar mot nya och mer energisnåla är 

stort idag och det fi nns många möjligheter att med en modernise-

ring både sänka driftskostnaderna och förbättra inomhusklimatet. 

Samtidigt är det viktigt att inför ett beslut om en renovering verkligen 

se över olika alternativ. Vi på ISAB ventilation brukar säga att det 

gäller att ”tänka utanför den traditionella boxen”, att se möjligheterna 

i lite annorlunda lösningar. Precis så gjorde vi i Skintebodalen och för 

föreningen har det inneburit stora besparingar.

Patrik Brandt menar också att de boendes behov alltid ingår i total-

bilden när ISAB Ventilation skissar på förslag till moderniseringar av 

ventilationssystem.

-  Vi har som ambition att även omfattande moderniseringar ska kunna 

ske under drift och när de boende bor kvar i sina lägenheter utan att 

utsättas för onödiga störningar. Så resonerade vi även i projektet hos 

Skintebodalen och givetvis är det då också viktigt att vi väljer fl äktar 

som gör att vårt renoveringsarbete förenklas. Vi har valt ebm-papsts 

fl äktar i många projekt de senaste åren och en anledning är att vi 

söker vad som närmast kan liknas vid ett partnerskap med både 

våra leverantörer och slutkunder. Vi får ett bra stöd från ebm-papsts 

proffs på ventilationsfl äktar som kan ge oss bra råd vid besök ute på 

projektplatserna. När det gäller modernisering av fl äktar är det också 

betydelsefullt att ebm-papst fl äktar håller hög kvalitet och är enkla att 

installera, avslutar Patrik Brandt.

Skintebodalens bostadrättsförening - en av Sveriges största brf.

Med EC-lågenergifläktar slapp stor bostadsrättsförening både störande ljud och onödiga 
renoveringskostnader

Läs mer om MXRC på sid 34

   Bisab Ventilation - Kävlinge      BRF Skintebodalen   



26 27

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 borr-

hål (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 fl äktanläggning uppe på taket till en av fastigheterna där 

uppdraget gick till Bravida i Lidköping. Behovet av en modernisering 

fanns för att fl äktanläggningen, efter att ha fl yttats till ett lägre tak, 

förde för mycket oväsen med följd att hyresgästerna klagade. De 

gamla fl äktarna hade en stor begränsning i att de bara var försedda 

med en av/på-funktion utan möjlighet till styrning av varvtal. De 

fl äktar 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 fl äktar 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 fl äktarna med 

tio nya axialfl äktar i Hylade-serien från ebm-papst.

Mattias Gustafsson som är projektledare inom tjänsteområdet Kyla/

Automation vid Bravida i Lidköping berättar lite om fördelarna med de 

nya fl äktarna från ebm-papst:

- Peter Hammer på ebm-papsts lokalkontor fi ck driftdata och förut-

sättningar från oss och föreslog sedan den mest lämpliga fl äktlös-

ningen. Givetvis underlättar det för oss när vi snabbt kan få förslag 

på fl äktval och lösningen i Vänerparken har också gett önskad effekt. 

Med de nya fl äktarna fi nns helt nya möjligheter till effektiv steglös 

fl äktstyrning (0-10 VDC) från det centrala styr- och övervaknings-

systemet. Flexibiliteten med fl äktstyrning både genom tidkanaler och 

efter lufttemperatur ger fl era viktiga fördelar. De tidigare problemen 

med störande fl äktljud är nu helt borta, förklarar Mattias.

Det fi nns fl era fördelar med att alla fl äktarna går på samma låga 

varvtal, Peter Hammer på ebm-papst förklarar:

- Ett problem i äldre fl äktanläggningar med sektionsstyrning är att de 

fl äktar som är i drift går på fullt varvtal. Luftfl ödet blir mer frekvent 

över delar av anläggningens kyl- och värmeelement med ökad 

nedsmutsning och lägre verkningsgrad som följd. På sikt skapar det 

problem och onödiga underhållskostnader, säger Peter.

Anläggningen före fl äktbyte. Anläggningen med nya EC-lågenergifl äktar från ebm-papst.

Flexibel styrning i ebm-papsts tysta fläktar - viktigt i satsningen på klimatsmart energicentral

Huge är det största fastighetsbolaget i Huddinge och ägs av kommu-

nen. I många av Huges bostadsfastigheter med cirka 9 000 lägenhe-

ter genomförs projekt för att minska energianvändningen.  Ny teknik 

och smartare ventilationssystem med bland annat effektiva fl äktar har 

bidragit till kraftigt minskad energianvändning. Fläktar från ebm-papst 

fi nns i fl era av Huges bostadshus. De installeras i samband med 

moderniseringar, men i ett fall skedde installationen av en helt annan 

anledning. 

Frånluftsfl äkten i stort bostadshus havererade några dagar före jul

När en frånluftsfl äkt i ett åttavåningshus i distriktet Flemingsberg/

Visättra havererade strax före jul förra året ville drifttekniker Yasin 

Karadag snabbt få en ny fl äkt på plats istället för att vänta till efter 

helgen. På grund av mycket jobb inför julen hade inget ventilations-

företag tid att ställa upp men Yasin hittade en lösning på problemet 

tillsammans med ebm-papst.

- Det som hände var att en äldre fl äkt havererade och det var helt 

omöjligt att få bort en axel som blivit sned. Eftersom det bara var 

några dagar kvar till julafton blev det bråttom att hitta en lösning på 

problemet, men det visade sig vara lättare sagt än gjort. Inget av de 

företag vi anlitar för ventilationsarbeten och fl äktinstallationer hade 

tid och möjlighet att hjälpa oss, därför tog vi själva direktkontakt med 

ebm-papst. Jag var tveksam till att vi skulle kunna hitta en lösning 

före jul, men Göran Andersson på ebm-papst kom ändå ut till oss och 

tillsammans tittade vi på den befi ntliga fl äkten, säger Yasin Karadag.

ebm-papst byggde och levererade kundanpassad fl äkt på rekordtid

Det fi nns många faktorer som gör att ebm-papst skiljer sig från andra 

fl äkttillverkare. Produktprogrammet är bredare, fl äktarna är mer 

kompletta med bland annat integrerad styrning och så är EC-lågen-

ergifl äktarna ett steg före i energieffektivitet. För Huge var det dock 

en helt annan faktor som ändå gav en öppning till att lösa problemet 

med den havererade fl äkten; kapacitet att på rekordtid kundanpassa 

en aggregatfl äkt. Göran Andersson som är försäljningsingenjör på 

avdelningen Ventilationsfl äktar vid ebm-papst i Järfälla berättar:

- Vi tycker om utmaningar, men visst var detta i tuffaste laget. Ändå 

gav vi oss den på att vi skulle kunna hjälpa Huge, så på fredags-

morgonen möttes vi på plats och ganska snart var vi överens om att 

den enda rimliga lösningen var att sätta in en ny fl äkt i det befi ntliga 

aggregathöljet. Efter att ha tagit alla erforderliga mått och kollat 

upp fl ödes- och tryckbehov konstaterade jag att vi stod inför en tuff 

utmaning. Vi ville ju lösa problemet snabbt, men det var fredag innan 

jul och den fl äkt som krävdes var en som inte var lagerstandard utan 

skulle behöva byggas kundanpassad. Någon timme före lunch kom 

en muntlig beställning från Huge och strax efter klockan två lämnade 

fl äkten vår anläggning i Järfälla för transport till Flemingsberg . Även 

om transporten genom Stockholm blev en utmaning i sig på grund av 

snökaos, julrush och fredagseftermiddag så kunde vi alla med glädje 

konstatera att vi hade hjälpt Huge på rekordtid. Att den nya fl äkten är 

en EC-fl äkt som drar hälften så mycket ström som den gamla får väl 

ses som en extra bonus, avslutar Göran Andersson.

Yasin Karadag på Huge nöjd med snabb leverans. Huge har ca 9000 lägenheter.

Kundanpassad fläkt tillverkad och levererad på några få timmar

   Vänerparken - Vänersborg      Huge fastigheter - Huddinge   
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Reglercentralen RC styr fl äktvarvtalet via EC-motorns styringång så 

att trycket i systemet konstanthålls. Det inställda börvärdet justeras 

med utetemperaturen så att ett lägre tryck erhålls vid sjunkande 

temperatur. Trycket mäts med GP och utetemperaturen med GT. Om 

man önskar konstanttrycksreglering utan kompensering utgår tem-

peraturgivaren. Om man endast önskar utetemperaturstyrning  utgår 

tryckgivare.

På vår hemsida har vi ett mycket lättanvänt program för fl äktval och 

fl äktberäkning. Programmet är helt integrerat på vår webbplats och 

beräknar effekt, SFP och varvtal för önskad driftpunkt. I resultatbilden 

visas också driftpunkten i procent av fl äktens maxkapacitet (regler-

reserv) samt ljuddata. Programmet har även en mycket smidig beräk-

ning av LCC (Life Cycle Cost).

 

Du kan ange namn på objekt / projekt samt fl äktposition. När du valt 

fl äkt skapar du med en knapptryckning ett prydligt pdf-dokument 

med indata och utdata.

 

Funktionen fi nns tillgänglig för hela vårt MX-sortiment (vårt breda 

och fl exibla utbud av fl äktar för fastighetsventilation). MX-fl äktarna 

är avsedda både för nybyggnation och för renovering av ventilations-

system.

 

Kontakta våra säljare för en presentation av beräkningsprogrammet.

Det kan inte bli enklare att välja optimal fl äkt för ditt projekt!

FF/TF

GP
GTU

RC

CCC000AD0602

Digital universalregulator avsedd för varvtalsstyrning av ebm-papst fl äktar försedda med 

EC-integral motorer eller annan extern motorstyrning med 0-10 V ingång. Applikations-

områden: Temperaturreglering, tryckreglering, utetemperaturkompenserad tryckreglering 

i system med möjlighet till forcering, tryckreglering för kondensorer, tryckreglering för 

2-kretskondensorer och tvåhastighetsstyrning. Dessa applikationer är förinställda. In- och 

utgångar: Analoga ingångar för 2 st givare, spänningsförsörjning 24 VDC för givare, digitala 

ingångar 4 st, programmerbara reläutgångar 2 st. LCD display. Menyspråk på svenska, 

engelska eller tyska.

DPT1000-R4

Tryckgivare för mätning av differenstryck.
AGS43

Temperatursensor för utomhusbruk.

CALAIR-PR-230V

Digital universalregulator med Modbus RTU för varvtalsreglering av fl äktar med EC-integral 

motorer eller annan extern motorstyrning med 0-10V ingång.

   Fläktberäkningsprogram      Utetemperaturstyrd tryckreglering   
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VAC kW A Kurva l/s A* B C D   E 

MXAC25RK-3400 RadiCal 1~230 0,38 2,5 1 18,9 182 462…492 240 430 550

MXAC25RD(K)-2920 1~230 0,42 2,5 2 19,4 238 (430) 462…492 280 430 530

MXAC28RK-2550 RadiCal 1~230 0,46 2,0 3 21,4 227 483…513 280 434 530

MXAC31R(K)-1525 RadiCal 1~230 0,15 1,2 4 25,8 250 (485) 533…563 410 480 530

MXAC31R(K)-2180 RadiCal 1~230 0,45 2,0 5 25,8 250 (485) 533…563 410 480 530

MXAC31BK-3170 3~400 1,65 2,5 6 32,2 241 533…563 300 480 530

MXAC35R(K)-1635 Radical 1~230 0,37 1,7 7 35,6 280 (540) 575…605 355 540 700

MXAC35RK-1955 1~230 0,64 2,8 8 35,6 288 575…605 355 540 700

MXAC35RK-2240 3~400 0,93 1,7 9 35,6 288 575…605 355 540 700

MXAC35BK-2650 3~400 1,73 2,6 10 41,1 288 575…605 355 540 700

MXAC40R(K)-1270 Radical 1~230 0,33 1,5 11 47,8 303 (600) 602…632 360 600 760

MXAC40R(K)-1690 Radical 1~230 0,76 3,3 12 47,8 303 (600) 602…632 360 600 760

MXAC40R(K)-1840 Radical 3~400 0,96 1,8 13 47,8 303 (600) 602…632 360 600 760

MXAC40BK-2550 3~400 2,84 14,2 14 52.2 335 602…632 360 600 760

• Direktdriven GreenTech EC-lågenergifl äkt för inbyggnad i aggregat

 vid renovering

• Kompakt och fl exibel konstruktion

• Passar en lång rad frånlufts- och värmeåtervinningsaggregat

• För liggande eller stående montage

• Vibrationsdämpat stativ som kan måttanpassas vid leverans

• Dukstos på utlopp, kvadratisk eller rektangulär

• Permanentmagnetiserad EC-ytterrotormotor med hög

 verkningsgrad

• Komplett med integrerad driv- och styrelektronik, klar för styrning

 med 0-10V signal

• Högeffektivt och tystgående fl äkthjul med bakåtböjda skovlar, kåpa

 av halvspiraltyp

• Inloppskona försedd med uttag för fl ödesmätning

• Uppfyller EU:s ekodesigndirektiv för 2015

• Reglering för tryck och temperatur fi nns som tillbehör

  Måttskiss MXAC stående utförande. För mått på liggande utförande, se www.ebmpapst.se.

D

E

A

B

C

A

B

C

Rektangulär dukstos (RK, RDK, BK) Kvadratisk dukstos (R, RD)

* Mått inom parantes avser kvadratisk dukstos (R, RD).

  MXAC25 - MXAC40

Flödesberäkning 

q = fl öde (l/s)
k = k-faktor (se tabell)
∆p = statisk tryckskillnad (Pa)

q = k · √∆p

Ø 250 - 400 mm Ø 250 - 400 mm

R, RD

Stående utförande

RK, RDK, BK

Liggande utförande

   MXAC - aggregatfläktar      MXAC - aggregatfläktar   
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or Dimensioner mm

VAC kW A Kurva l/s A* B C D   E 

MXAC45R(K)-1385 Radical 1~230 0,70 3,1 15 59,4 346 (670) 661…691 470 670 830

MXAC45R(K)-1550 Radical 3~400 0,97 1,7 16 59,4 346 (670) 661…691 470 670 830

MXAC45BK-2040 3~400 2,38 3,6 17 66,7 363 661…691 470 670 830

MXAC50R(K)-1080 RadiCal 1~230 0,69 3,1 18 72,0 349 (752) 702…732 495 752 910

MXAC50R(K)-1160 RadiCal 3~400 0,85 1,4 19 72,0 349 (752) 702…732 495 752 910

MXAC50R(K)-1700 RadiCal 3~400 2,68 4,2 20 72,0 365 (752) 702…732 495 752 910

MXAC50RD(K)-2200 3~400 5,18 8,0 21 78,0 446 (822) 757…787 595 822 922

MXAC56R(K)-1540 Radical 3~400 2,36 3,7 22 112,5 399 (827) 777…807 750 827 943

MXAC56R(K)-1650 Radical 3~400 2,90 4,4 23 112,5 399 (827) 777…807 750 827 943

MXAC56RD(K)-1720 3~400 4,70 7,3 24 96,7 510 (920) 859…889 750 920 1060

MXAC63RDK-1450 3~400 6,14 9,9 25 122 550 954…984 762 1035 1175

  MXAC45 - MXAC63

Flödesberäkning 

q = fl öde (l/s)
k = k-faktor (se tabell)
∆p = statisk tryckskillnad (Pa)

q = k · √∆p

  Måttskiss MXAC stående utförande. För mått på liggande utförande, se www.ebmpapst.se.

D

E

A

B

C

A

B

C

Ø 450 - 630 mm Ø 450 - 630 mm

• Direktdriven GreenTech EC-lågenergifl äkt för inbyggnad i aggregat

 vid renovering

• Kompakt och fl exibel konstruktion

• Passar en lång rad frånlufts- och värmeåtervinningsaggregat

• För liggande eller stående montage

• Vibrationsdämpat stativ som kan måttanpassas vid leverans

• Dukstos på utlopp, kvadratisk eller rektangulär

• Permanentmagnetiserad EC-ytterrotormotor med hög

 verkningsgrad

• Komplett med integrerad driv- och styrelektronik, klar för styrning

 med 0-10V signal

• Högeffektivt och tystgående fl äkthjul med bakåtböjda skovlar, kåpa

 av halvspiraltyp

• Inloppskona försedd med uttag för fl ödesmätning

• Uppfyller EU:s ekodesigndirektiv för 2015

• Reglering för tryck och temperatur fi nns som tillbehör

• Finns även större modeller för högre fl öden och tryck

 se www.ebmpapst.se

R, RD

Stående utförande

RK, RDK, BK

Liggande utförande

* Mått inom parantes avser kvadratisk dukstos (R, RD).

Rektangulär dukstos (RK, RDK, BK) Kvadratisk dukstos (R, RD)

   MXAC - aggregatfläktar      MXAC - aggregatfläktar   
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• Brandisolerad (EI30) direktdriven GreenTech EC-lågenergifl äkt för

 kanalanslutning på t.ex. vind

• Fläkthjul och motor på öppningsbar lucka för enkel rengöring och

 kanalåtkomst

• Vibrationsdämpat stativ

• Rund dukstos på inlopp, rektangulär dukstos på utlopp

• Säkerhetsbrytare

• Permanentmagnetiserad EC-ytterrotormotor med hög

 verkningsgrad

• Komplett med integrerad driv- och styrelektronik, klar för styrning

 med 0-10V signal

• Högeffektivt och tystgående fl äkthjul med bakåtböjda skovlar

• Inloppskona försedd med uttag för fl ödesmätning

• Uppfyller EU:s ekodesigndirektiv för 2015

• Reglering för tryck och temperatur levereras som tillbehör

  Måttskiss MXIC
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  MXIC

Flödesberäkning 

q = fl öde (l/s)
k = k-faktor (se tabell)
∆p = statisk tryckskillnad (Pa)

q = k · √∆p

Typbeteckning

Sp
än

ni
ng

Ef
fe

kt

M
är

ks
trö

m

Ku
rv

a

K-
fa

kt
or Dimensioner mm

VAC kW A Kurva l/s A* B C D   E 

MXIC35R-1635 Radical 1~230 0,37 1,65 1 35,6 700 704 781…811 400 346

MXIC40R-1270 Radical 1~230 0,33 1,46 2 47,8 700 770 861…891 400 346

MXIC45R-1385 Radical 1~230 0,7 3,1 3 59,4 800 852 901…931 500 471

MXIC45R-1550 Radical 3~400 0,97 1,7 4 59,4 800 852 901…931 500 471

MXIC50R-1080 Radical 1~230 0,69 3,1 5 72,0 800 930 961…991 500 502

MXIC50R-1160 Radical 3~400 0,85 1,4 6 72,0 800 930 961…991 500 502

MXIC56R-1540 Radical 3~400 2,36 3.65 7 112,5 800 1020 1045…1075 630 480

MXIC56R-1650 Radical 3~400 2,9 4.43 8 112,5 800 1020 1045…1075 630 480

MXIC56RD-1750 3~400 4,7 7,3 9 96,7 800 1020 1045…1075 630 630

MXIC63R-1300 Radical 3~400 2,8 4,3 10 143 800 1130 1121…1151 630 525

   MXIC - isolerade fläktar för kanalanslutning      MXIC - isolerade fläktar för kanalanslutning   
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• Direktdriven GreenTech EC-lågenergifl äkt för kanalanslutning

• Lämplig för montage i sugkammare och i vissa aggregat

• Fläkthjul och motor på öppningsbar lucka för enkel rengöring och

 kanalåtkomst

• Vibrationsdämpat stativ

• Dukstos på utlopp (rektangulär)

• Permanentmagnetiserad EC-ytterrotormotor med hög

 verkningsgrad

• Komplett med integrerad driv- och styrelektronik, klar för styrning 

 med 0-10V signal

• Högeffektivt och tystgående fl äkthjul med bakåtböjda skovlar, kåpa 

 av halvspiraltyp

• Inloppskona försedd med uttag för fl ödesmätning

• Uppfyller EU:s ekodesigndirektiv för 2015

• Dukstos för inlopp och galler för in- och utlopp levereras som 

 tillbehör

• Reglering för tryck och temperatur levereras som tillbehör

  Måttskiss MXKC
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  MXKC

Flödesberäkning 

q = fl öde (l/s)
k = k-faktor (se tabell)
∆p = statisk tryckskillnad (Pa)

q = k · √∆p

Typbeteckning

Sp
än

ni
ng
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fe

kt
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m
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a
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kt
or Dimensioner mm

VAC kW A Kurva l/s A* B C D E   F

MXKC31R-1520 Radical 1~230 0,15 1,2 1 25,8 465 540 470 651…681 - 440

MXKC35R-1635 Radical 1~230 0,37 1,65 2 35,6 515 600 520 701…731 283 476

MXKC40R-1270 Radical 1~230 0,33 1,46 3 47,8 565 670 598 779…809 303 542

MXKC45R-1385 Radical 1~230 0,7 3,1 4 59,4 615 750 639 820…850 340 616

MXKC45R-1550 Radical 3~400 0,97 1,7 5 59,4 615 750 639 820…850 340 616

MXKC50R-1080 RadiCal 1~230 0,69 3,1 6 72,0 665 825 700 881…911 354 647

MXKC50R-1160 RadiCal 3~400 0,85 1,4 7 72 665 825 700 881…911 354 647

MXKC56R-1540 Radical 3~400 2,36 3,65 8 112,5 765 920 784 965…995 394 733

MXKC56R-1650 Radical 3~400 2,9 4,43 9 112,5 765 920 784 965…995 394 733

MXKC63R-1300 RadiCal 3~400 2,75 4,3 10 143 865 1028 442 1041…1071 442 797

   MXKC - fläktar för kanalanslutning      MXKC - fläktar för kanalanslutning   
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• Ljudisolerad direktdriven GreenTech EC-lågenergifläkt för

 montering på tak

• Permanentmagnetiserad EC-ytterrotormotor med hög

 verkningsgrad

• Komplett med integrerad driv- och styrelektronik, klar för styrning 

 med 0-10V signal

• Högeffektivt och tystgående fläkthjul med bakåtböjda skovlar

• Bottenram med slät undersida förenklar montage på befintlig 

 takstos / takgenomföring

• Enkel rengöring med demonterbara sidopaneler

• Enkel demontering möjliggör passage via taklucka

• Fällbar bottenram ingår

• Inloppskona försedd med uttag för flödesmätning

• Anslutningsmått anpassade till standardtakgenomföringar

• Svarta sidopaneler, kan som tillval levereras i andra färger för att 

 passa takmiljön

• Uppfyller EU:s ekodesigndirektiv för 2015

• Kan levereras komplett med inbyggd reglering för tryck och

 temperatur inklusive tryck- och temperaturgivare

• Kan levereras med AC-motor för 200°C i en timme

Sidopanelema fi nns i följande färger:

  Svart (standard)

 Aluzink

 Tegelröd

 Valfri kulör enligt NCS

  Måttskiss MXRC

B

A

C

  MXRC

Typbeteckning
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kt
or Dimensioner mm

VAC kW A l/s A B C

MXRC22R-2580 Radical 1~230 0,085 0,7 1 - 310 432 424

MXRC28R-1910 Radical 1~230 0,168 1,4 2 - 310 432 424

MXRC31R-1520 Radical 1~230 0,15 1,2 3 25,8 423 600 632

MXRC35R-1635 Radical 1~230 0,37 1,65 4 35,6 423 600 632

MXRC40R-1270 Radical 1~230 0,33 1,46 5 47,8 455 700 732

MXRC45R-1385 Radical 1~230 0,70 3,1 6 59,4 560 800 832

MXRC45R-1550 Radical 3~400 0,97 1,7 7 59,4 560 800 832

MXRC50R-1080 Radical 1~230 0,69 3,1 8 72,0 593 1000 1052

MXRC50R-1160 Radical 3~400 0,85 1,5 9 72,0 593 1000 1052

MXRC56R-1540 RadiCal 3~400 2,36 3,65 10 112,5 638 1000 1052

MXRC63R-1300 Radical 3~400 2,75 4,3 11 143 638 1000 1052

Flödesberäkning 

q = fl öde (l/s)
k = k-faktor (se tabell)
∆p = statisk tryckskillnad (Pa)

q = k · √∆p

   MXRC - takfläktar      MXRC - takfläktar   
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Typbeteckning

Sp
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a Dimensioner mm

VAC kW A Kurva A* B C D   E 

K3G190-RC05-03 RadiCal 1~230 83 0,75 1 225 80 204 265 244

K3G190-RD45-03 Radical 1~230 170 1,4 2 225 80 204 265 244

K3G220-RC05-03 RadiCal 1~230 85 0,7 3 270 92 247,5 305 294,5

K3G220-RD21-03 RadiCal 1~230 170 1,35 4 270 92 247,5 305 294,5

K3G225-RD05-03 RadiCal 1~230 82 0,7 5 270 119 247,5 305 294,5

K3G225-RE07-03 RadiCal 1~230 170 1,45 6 270 119 247,5 305 294,5

K3G250-RD43-03 RadiCal 1~230 80 0,7 7 300 109 276 340 322

K3G250-RE09-07 RadiCal 1~230 170 1,35 8 300 109 276 340 322
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  K3G Radialfl äktsmoduler

  Måttskiss

• Direktdriven GreenTech EC-lågenergifläkt 

• Komplett och lättmonterad radialfläktsmodul

• Kompakt och robust konstruktion

• Hög verkningsgrad med fläkthjul typ RadiCal och ny EC-motor

• Extremt tystgående med optimerat luftflöde genom fläkthjulet

• Används för t.ex. ventilations- och kylapplikationer

• Uppfyller EU:s ekodesigndirektiv för 2015

• Styrning med 0-10V signal

   K3G - Radialfläktsmoduler      K3G - Radialfläktsmoduler   
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  Måttskiss MXPC

  MXPC

Flödesberäkning 

q = fl öde (l/s)
k = k-faktor (se tabell)
∆p = statisk tryckskillnad (Pa)

q = k · √∆p

Typbeteckning

Sp
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ng
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fe

kt
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kt
or Dimensioner mm

VAC kW A Kurva l/s A B C

MXPC25RD-2920 1~230 0,42 2,5 1 19,4 400 415 245

MXPC25RD-3450 1~230 0,7 3 2 19,4 400 415 269

MXPC28RD-2290 1~230 0,39 2,3 3 25,8 400 415 276

MXPC28RD-2800 1~230 0,715 2,93 4 25,8 400 415 300

MXPC28RD-3100 3~400 1 1,6 5 25,8 400 415 300

MXPC31RD-2580 3~400 0,99 1,7 6 32,2 400 415 306

MXPC31RD-2850 1~230 1,475 6,4 7 32,2 400 415 325

MXPC31RD-3140 3~400 1,7 2,5 8 32,2 400 415 333

MXPC35RD-2140 3~400 1,0 1,7 9 41,1 500 515 332

MXPC35RD-2600 3~400 1,7 2,6 10 41,1 500 515 352

MXPC40RD-2180 3~400 1,85 2,9 11 52,2 500 515 397

MXPC40RD-2500 3~400 2,95 4,6 12 52,2 500 515 401

MXPC45RD-1750 3~400 1,61 2,5 13 66,7 630 645 427

MXPC45RD-2040 3~400 2,98 4,6 14 66,7 630 645 431

MXPC50RD-1780 3~400 2,82 4,3 15 78 630 645 442

MXPC50RD-2200 3~400 5,5 8,4 16 78 630 645 521

MXPC56RD-1500 3~400 3 4,6 17 96,7 760 775 492

MXPC56RD-1720 3~400 4,7 7,3 18 96,7 760 775 579

MXPC63RD-1450 3~400 6,14 9,9 19 122 760 775 630

A

B

C50

• Direktdriven GreenTech EC-lågenergifläkt

• För installation i sug- eller tryckkammare

• Mycket kompakt och robust konstruktion

• Permanentmagnetiserad EC-ytterrotormotor med hög 

 verkningsgrad

• Komplett med integrerad driv- och styrelektronik, klar för styrning 

 med 0-10V signal

• Högeffektivt och tystgående fläkthjul med bakåtböjda skovlar

• Vibrationsdämpat stativ

• Tätningslist på inloppssida

• Inloppskona försedd med uttag för flödesmätning

• Uppfyller EU:s ekodesigndirektiv för 2015

• Reglering för tryck och temperatur levereras som tillbehör

   MXPC - kammarfläktar      MXPC - kammarfläktar   
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Typbeteckning
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kt
or              Dimensioner mm

VAC kW A Kurva l/s A   B

K3G630-AR02-01 RadiPac 3~400 6,75 10,3 1 122 760 652,5

K3G630-AS05-01 RadiPac 3~400 11 17 2 122 760 711

K3G710-AR03-01 RadiPac 3~400 7,86 12 3 151 960 712,5

K3G710-AS06-01 RadiPac 3~400 11,8 18 4 151 960 759

K3G800-AR08-01 RadiPac 3~400 7,53 11,6 5 193 960 783

K3G800-AS07-01 RadiPac 3~400 11,6 17,8 6 193 960 759

K3G900-AR10-01 RadiPac 3~400 7,52 11,5 7 250 1180 745

K3G900-AS08-01 RadiPac 3~400 8,7 13,5 8 250 1180 657

  K3G Radialfl äktsmoduler

  Måttskiss

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

q [m /h]3p  [Pa]s

q [l/s]

1 2 3 4 5

6

7

8

A B

Flödesberäkning 

q = fl öde (l/s)
k = k-faktor (se tabell)
∆p = statisk tryckskillnad (Pa)

q = k · √∆p

• Direktdriven GreenTech EC-lågenergifläkt

• För installation i sug- eller tryckkammare

• Mycket kompakt och robust konstruktion

• Permanentmagnetiserad EC-ytterrotormotor med hög 

 verkningsgrad

• Komplett med integrerad driv- och styrelektronik, klar för styrning 

 med 0-10V signal

• Högeffektivt och tystgående fläkthjul med bakåtböjda skovlar

• Inloppskona försedd med uttag för flödesmätning

• Uppfyller EU:s ekodesigndirektiv för 2015

• Reglering för tryck och temperatur levereras som tillbehör

• Dukstos för inlopp levereras som tillbehör

• Fjäderdämpare levereras som tillbehör

• Kan även levereras i MXAC-utförande med kåpa

 se www.ebmpapst.se

   K3G - Kammarfläktar RadiPac      K3G - Kammarfläktar RadiPac   
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  Måttskiss MXMC
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  MXMC

Flödesberäkning 

q = fl öde (l/s)
k = k-faktor (se tabell)
∆p = statisk tryckskillnad (Pa)

q = k · √∆p

Typbeteckning
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kt
or Dimensioner mm

VAC kW A Kurva l/s A B C

MXMC25RD-3450 1~230 0,7 3 1 19,4 400 400 265

MXMC28RD-2800 1~230 0,715 2,93 2 25,8 450 350 293

MXMC28RD-3100 3~400 0,94 1,6 3 25,8 450 350 293

MXMC31R-1520 RadiCal 1~230 0,15 1,2 4 25,8 480 480 220

MXMC31RD-2850 1~230 1,475 6,4 5 32,2 520 420 310

MXMC35R-1635 RadiCal 1~230 0,37 1,65 6 35,6 480 480 292

MXMC35RD-2140 3~400 1 1,7 7 41,1 500 500 323

MXMC35RD-2600 3~400 1,7 2,6 8 41,1 500 500 344

MXMC40R-1270 RadiCal 1~230 0,33 1,46 9 47,8 545 545 310

MXMC40RD-2180 3~400 1,85 2,9 10 52,2 500 500 390

MXMC40RD-2550 3~400 3 4,6 11 52,2 500 500 395

MXMC45R-1385 RadiCal 1~230 0,7 3,1 12 59.4 545 545 355

MXMC45R-1550 RadiCal 3~400 0,97 1,7 13 59.4 545 545 355

MXMC50R-1160 RadiCal 3~400 0,85 1,4 14 72,0 760 760 367

MXMC50R-1700 RadiCal 3~400 2,68 4,18 15 72,0 760 760 391
10

10ø6 (4x)

B

C

A

• Direktdriven GreenTech EC-lågenergifläkt

• För inbyggnad exempelvis i befintlig låda eller i skorsten

• Kompakt och robust konstruktion

• Permanentmagnetiserad EC-ytterrotormotor med hög 

 verkningsgrad

• Komplett med integrerad driv- och styrelektronik, klar för styrning 

 med 0-10V signal

• Högeffektivt och tystgående fläkthjul med bakåtböjda skovlar

• Inloppskona försedd med uttag för flödesmätning

• Uppfyller EU:s ekodesigndirektiv för 2015

• Kan levereras komplett med påbyggd reglering för tryck och

 temperatur inklusive tryck- och temperaturgivare

   MXMC - modulfläktar      MXMC - modulfläktar   
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Typbeteckning

Sp
än

ni
ng

Ef
fe

kt

M
är

ks
trö

m

Ku
rv

a                    Dimensioner mm

VAC kW A Kurva A   B

S3G300-AK13-52 1~230 0,085 0,74 1 360  -

S3G350-AN01-52 1~230 0,165 1,35 2 422  -

S3G400-LC22-59 1~230 0,4 2,6 3 470  -

S3G450-LC28-59 1~230 0,345 2,2 4 522  -

W3G500-GN33-01 3~400 0,94 1,6 5 615 656

W3G560-GQ41-01 3~400 0,95 1,5 6 675 725

W3G630-GR85-01 3~400 0,99 1,6 7 750 805

W3G710-GS30-01 3~400 1,72 2,7 8 810 850

W3G800-GT21-01 3~400 1,85 2,85 9 910 970

W3G910-GU22-01 3~400 2,1 3,2 10 1010 1070

W3G990-GW22-01 3~400 1,16 1,8 11 1110 1170

W3G990-GZ02-01 3~400 2,58 4,0 12 1110 1170
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   W3G

• Direktdriven GreenTech EC-lågenergifläkt

• Avsedda för kylmediekylare och kondensorer

• Utförande S3G med korggaller

• Utförande W3G med kvadratisk väggplatta

• Blåsriktning V, se måttskiss

• Beröringsskydd på utloppssidan

• Permanentmagnetiserad EC-ytterrotormotor med hög verkningsgrad

• Komplett med integrerad driv- och styrelektronik, klar för styrning 

 med 0-10V signal

• Fläktblad av typen HyBlade ger mycket låg ljudnivå och mycket hög 

 verkningsgrad

• Uppfyller EU:s ekodesigndirektiv för 2015

OBS! Här visas endast en mindre del av vårt sortiment. Fler modeller 

fi nns på www.ebmpapst.se.

   Axialfläktar      Axialfläktar   
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Funktion

ebm-papst återvinningsmoduler används för att återvinna värme-

energin ur frånluftsventilationen. Återvinningsmodulen innehåller ett 

effektivt batteri som via en brine/vattenlösning kan anslutas till en 

värmepump alternativt ett eller fl era batterier på tilluftsidan (ecoterm-

system). De ger även möjlighet att förvärma inkommande vatten till 

en varmvattenberedare.

Produktbeskrivning

• Finns i två utföranden, VFXU och VFXU Light

• Tillverkas i fyra storlekar för luftfl öden upp till 4,8 m3/s

• Marknadens mest fl exibla återvinningsmodul, kan levereras i

 specialutföranden för t.ex. utomhusmontage

• Ansluts till en energieffektiv EC- fl äkt

• Innehåller brandgas by-pass med spjällfunktion och   

 säkerhetsmotor (VFXU).

• Tillverkade för att klara ett intransportmått på 800 mm

• Utförda i paneler med mellanliggande 50 mm stenulls isolering

 alternativt 25 mm polyuretanskumsisolering i light modellen.

• Inspektionslucka med gångjärn och handtag.

• Påsfi lter i fi lterklass F5 med excenterlåsnlng för enkelt fi lterbyte.

• Tryckuttag för kontroll av statiskt fi ltertryckfall.

• Filtermanometer

• lnnehåller marknadens effektivaste värmeväxlare.

• Vattenlås för undertrycksmontage.

• Lika utförande för höger respektive vänstermontage.

Material och ytbehandling

Modulhöljena är uppbyggda med profi ler och hörn i aluminium.

Modulerna är tillverkade i varmförzinkad stålplåt med rostfritt 

dräneringstråg. Isolering i 50 mm stenull (VFXU) alternativt 25 mm 

polyuretanskum (VFXU Light). Batteriet är utfört i koppartuber med 

aluminiumlameller, lamelldelning 2,5mm. Inbyggt spjäll i varmförzin-

kad stålplat med fabriksmonterad säkerhetsmotor. (VFXU) Alternativa 

material för aggressiv frånluft kan levereras på begäran.

Brandgasfunktion

Vid brandindikation bryts spänningen till säkerhetsmotorn som då 

öppnar evakuerlngsspjället. Undertrycket i kanalen hålls då konstant 

även om fi ltret är helt igensatt. 

Dimensionering

Kontakta din återförsäljare för exakt dimensionering av det aktuella 

driftsfallet.
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  VFXU Light

  Luftfl ödesområde VFXU, VFXU Light

VFXU-15

VFXU-06

VFXU-25

VFXU-40

1 2 3 4 50
m³/s

VFXU Dimensioner (mm) Vikt
Gängad

röranslutning

B H C D kg

VFXU-06 760 1125 660 1025 144 DN25

VFXU-15 1160 1325 1060 1225 202 DN32 *

VFXU-25 1510 1725 1410 1625 291 DN50

VFXU-40 1710 1925 1410 1825 333 DN50

VFXU
light

Dimensioner (mm) Vikt
Gängad

röranslutning

B H C D kg

VFXU-06 760 1125 660 1025 144 DN25

VFXU-15 1160 1325 1060 1225 202 DN32 *

VFXU-25 1510 1725 1410 1625 291 DN50

VFXU-40 1710 1925 1410 1825 333 DN50

* Gängat avlopp DN32 * Gängat avlopp DN32

   FX - värmeåtervinningsmodul      FX - värmeåtervinningsmodul   
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www.ebmpapst.se

ebm-papst AB

Ventilation Retrofi t

Stockholm, Järfälla

Äggelundavägen 2

175 62 Järfälla

Tel 010-454 44 00

info@ebmpapst.se

Göteborg

Aröds Industriväg 3

422 46 Göteborg

Tel 010-454 44 63

Tel 010-454 44 68

Hässleholm

Väpnaregatan 6

281 50 Hässleholm

Tel 010-454 44 60

Järvsö

Bodavägen 73

820 40 Järvsö

Tel 010-454 44 64

Älvsbyn

Kyrkostigen 2

942 33 Älvsbyn

Tel 010-454 44 69

Växjö

Västra Esplanaden 9 A-B

352 31 Växjö

Tel 010-454 44 66

Örebro

Gamla Vägen 12A

702 27 Örebro

Tel 010-454 44 65


