Varmeventilator til
lavtemperaturfjernvarme
og varmepumper
Stigende udbredelse af lavtemperaturvarmekilder i Danmark øger kravene til varmeprodukter.
Derfor er en serie varmeventilatorer med større varmeafgivelse i samme kabinetstørrelse udviklet

Varmeventilatorer, også kaldet kaloriferer, anvendes for eksempel i lager- og produktionshaller, værksteder, landbrugsbygninger,
sportshaller og større detailhandelslokaler. Her ses en lagerhal med Flowair LEO varmeventilatorer.

Af Bjarke Hansen
En lastbil med første produktionsbatch
af Flowairs nyeste kalorifer/varmeventi
lator fra LEO NP-serien er på vej ind på
lageret til Anteco Thermo Trade A/S, da
vi taler med virksomhedens direktør Nis
Pedersen. Anteco Thermo Trade A/S, der
leverer opvarmningsløsninger til dansk
industri og servicesektor, er ansvarlig for
Flowairs produkter på det danske mar
ked. At det er Danmark, der som første
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land blandt den innovative producents
andre store europæiske markeder får
første batch af LEO NP-serien, er ikke
tilfældigt.

Behov for lavtemperaturprodukter

- Danmark er specialist i lavtemperatur
fjernvarme, som også i industri, landbrug
og detailhandel vinder stigende udbre
delse. Samtidig vinder varmepumper i
stigende grad også ind i industrien til
rumopvarmning i Danmark. I begge til

fælde stiller det særlige krav til varme
produkter til danske varmeinstallati
oner, som i høj grad har glæde af god
nedkøling og muligheden for at bruge
lave temperaturer i varmesystemet,
konstaterer Nis Pedersen.
- Vi har klaret os fint med vores eksiste
rende serie af varmeventilatorer, men
den nye serie dedikeret til lavtemperatur
vil give os en endnu bedre mulighed for
at vælge det rette produkt til den rette
varmekilde.

Overgang til effektive lavtemperaturvarmekilder øger forsyningssikkerheden og fremmer grøn omstilling. Flowair LEO NPvarmeventilatorserien er optimeret til, i samme kabinetstørrelse som traditionelle enheder, at kunne levere mere varme fra
lavtemperaturvarmekilder.
- Så det er særdeles interessant at kun
ne levere produkter, der opfylder de
krav bedst muligt. Derfor har vi fra An
teco Thermo Trade i et stykke tid efter
spurgt varmekaloriferer fra vores leve
randører, der endnu bedre kan honorere
de ekstra krav til at levere varme og
sikre bedst mulig afkøling, som lavtem
peraturfjernvarmen og ligeledes varme
pumperne stiller, fortæller Nis Peder
sen.
Flowair udviklede derfor en varmeventi
lator, NP-serien, som er specifikt egnet til
væskebåren lavtemperaturvarme, og
hvor den mindste og kun 10,5 kilo tunge
varmeventilator kan levere 6,3 kW ved
en fremløbstemperatur fra varmetilførs
len på 60°C, nedkøling til en returtempe
ratur på 30°C og omgivelsestemperatur
på 18°C. Til sammenligning afgiver den
traditionelle kalorifer i samme kabinet
størrelse 2,9 kW, så ydelsen er markant
forøget med 117 procent. Dette er endda
sket uden et forøget elforbrug til ventila
toren sammenlignet med den traditio
nelle LEO varmeventilator.
- En anden fordel ved NP-udgaven er, at
afkastlufttemperaturen er højere, og
dermed er risikoen for, at personalet
føler træk, mindre.
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dig en rigtig fin forbedring, siger Nis
Pedersen og illustrerer det med et sim
pelt regnestykke - det betyder for ek
sempel, at i en hal, der normalt skulle
have haft 5-6 kaloriferer, kan den ene
kalorifer spares væk.
Varmeventilatorerne anvendes eksem
pelvis i lagerhaller, værksteder og pro
duktionslokaler, og landbrugsbygninger,
men også i offentlige bygninger som
sportshaller, byggemarkeder og større
detailhandelslokaler.
Med Flowair LEO-varmeventilatorer kan
klimaet styres enkeltvist eller zonevist,
så flere enheder arbejder sammen fra én
styring, der ligeledes kan tilsluttes
bygningens overordnede automatik.

Spar hver femte varmeventilator

Ved en fremløbstemperatur på 45°C og
returtemperatur på 30°C, hvilket er mere
typisk for varmepumper, kan den nye
LEO NP-enhed afhængigt af modellen
levere 15 til 50 procent mere varme end
de traditionelle i samme kabinetstør
relse.
- Det er ikke helt så markant en forbed
ring som for fjernvarmen, men dog sta

Optimeret varmeveksler

Specifikt er det varmeveksleren i kabi
nettet, der er optimeret på, en varme
veksler med kobberrør/aluminiumsfin
ner som kombinerer de særdeles gode
varmelednings- og holdbarhedsegenska
ber fra de to materialer. Antallet af rør og
bøjninger er ændret og de interne flow
forhold optimeret til en god afkøling og
dermed højere effekt og udblæsnings
temperatur i forhold til væskens tilfør
selstemperatur og kabinetstørrelse.
Alle varmeventilatorerne i LEO NP-seri
en har tretrins hastighedsregulering af
ventilatorerne og er beregnet til en max.
væsketemperatur på 70°C. Ved tempera
tursættet 60/30/18°C, for eksempel

lavtemperaturfjernvarme, leverer den
største af LEO NP-enhederne (XL3) op til
25,4 kW. Med en vægt på kun 10,5 kilo for
den mindste enhed og 25,8 kilo for XL3enheden er varmeventilatorerne enkle
og hurtige at installere.
LEO-varmeventilatorerne kan leveres
med universelt montagebeslag til en stor
variation af opsætninger, som kan vari
ere vinklen med 170° i forhold til væg
gen. Endvidere er der mulighed for en
heds- eller zonestyring, hvor indekli
maet i en hel zone kan styres via

LEO-varmeventilatorernes universelle
monteringsbeslag giver frihed i
montagen.

Flowairs kontrolboks T-Box - eller en
mere basal manuel styringsenhed.

Utraditionelle materialer

Flowair har generelt en historik for at
udnytte mulighederne i brugen af mate
rialer, som i VVS-branchen er nye og
innovative, for at skabe kabinetter, der
er lettere, og hvor formen nemmere kan
varieres og designes. Hvor kabinetter
traditionelt har været produceret i me
talplader, benytter Flowair sig i stedet
gerne af for eksempel ekspanderet poly
propylen, EPP. For varmeventilatoren og
kaloriferen LEO har det gennem tiden
resulteret i markante vægtreduktioner,
så den nuværende serie vejer væsentligt
mindre end forgængerne og altså også
betydeligt mindre end mange andre
tilsvarende produkter på markedet. En
materialereduktion, som er en fordel for
miljøet og pengepungen.
- Denne type forbedringer kan reelt
mærkes i dagligdagen for VVS-installa
tøren, som skal installere det, fortæller
Nis Petersen og fremhæver forskelle, for
eksempel om man skal være én eller to
mand til at løfte, eller om bæreevnen er
god nok i en gammel væg, den kan måske
ikke holde 50 kilo, men fint 25 kilo. For

Fjernvarme
- Fremløb 60 °C / Retur 30 °C
Ydelse [kW]

S3
2,9

S3 NP
6,3

Ydelse [kW]

L3
6,8

L3 NP
13,2

Ydelse [kW]

XL3
19,4

XL3 NP
25,4

Ny udgave af varmeventilatoren LEO NP
fra Flowair kan levere mere varme fra
samme kabinet, også ved lave
temperaturer fra varmeforsyningen,
sammenlignet med den traditionelle
enhed. Ydelserne i tabellen er med
omgivelsestemperatur på 18°C.
skelle, der også er mærkbare for instal
latørens kunder i form af lavere instal
lationspris og hurtigere og mindre ind
gribende installation.
- Udviklingen stopper naturligvis ikke
her, så vi har flere projekter i støbeskeen
til de nye varmekilder, understreger Nis
Pedersen og løfter sløret for det næste,
der er på vej fra Flowair: et lufttæppe til
indgangspartier til lavtemperaturvar
mekilder.
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