
Luftbehandlingsaggregat



WELAIR BLUE
Welair Blue er et letinstalleret aggregat som har roterende 
varmeveksler, effektive posefiltre med lavt tryktab, el- eller 
vandvarmeflade, recirkulering og indbygget automatik. Welair 
Blue findes i fire størrelser for luftmængder op til 5 m3/s.
Welair Blue er et aggregat som er designet til at imødekomme 
behovet for energieffektive aggregater med kompakte mål og 
f leksible løsninger.

KABINET OG PANELER
Welair Blue har et kabinet med paneler bestående af dobbelte, 
alu-zinkbelagte plader i korrosionsklasse C4. Den mellem-
liggende isolering består af brandhæmmende mineraluld. Alt er 
opbygget på stabile aluminiumsprofiler med panellåsningslister 
i stedet for skruer og nitter. Det er derfor enkelt at demontere 
panelerne eller skifte kanaltilslutning mellem gavl og top. 
Inspektionsdørene har kombinerede håndtag og hængsler. 
Dørene kan altså åbnes til valgfri side eller helt fjernes. 
Aggregaterne leveres i delt udførelse og samles enkelt med 
indvendige skrueforbindelser, som man kan komme til, selv 
om aggregatet står opad en væg. Alle kabler har hurtig-
koblinger for enkel og hurtig montage.

VENTILATORER OG 
MOTORER
Welair Blue  har kammerventilatorer med højeffektive, om-
drejningsregulerbare EC-motorer. De permanentmagnetiserede 
EC-motorer (PM-motor) har høj virkningsgrad over et stort om-
drejningsområde, og sammen med den intelligente automatik 
optimeres driften for lavest muligt energiforbrug. 



VARMEVEKSLERE
Welair Blue er tilpasset det nordiske marked og er forsynet med 
en 250 mm tyk roterende veksler med ekstra høj virkningsgrad, 
normalt helt fri for påfrysning.

DIMENSIONERING
For udførlige data og dimensionering anvendes beregnings-
programmet Welair Designer, som hentes omkostningsfrit på 
vores hjemmeside www.visionair.dk 
I beregningen præsenteres samtlige data og mål samt en ud-
førlig energiberegning med LCC-kalkule. Tegning i 3D til anven-
delse i AutoCAD er også indeholdt i beregningen.

AUTOMATIK
IDS2  
Den indbyggede automatik er forberedt til at klare de oftest fore-
kommende reguleringsformer og har en letforståelig brugerflade.

Følgende funktioner findes som standard:
 Temperaturregulering: Konstant indblæsnings-, udsugnings-  
 eller rumtemperaturregulering
 Luftmængderegulering: Konstant luftmængde, - tryk og - CO2

 Udetemperaturkompensering af luftmængde
 Køleforcering (øget luftmængde ved kølebehov)
 Visning af luftmængde
 Brandfunktioner
 Alarm- og driftslog
 Enkelt at tvangsstyre ventilatorer og ventiler
 Måling og overvågning af tryktab i filtre
 Kommunikation via Modbus og TCP/IP
 Indbygget Web-server
 og meget mere
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 Legende let med produkter fra Weland!

VisionAir ApS
Danmarksvej 8, 8660 Skanderborg

T: 30 28 70 12, M: mail@visionair.dk, W: www.visionair.dk
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Blue A B C D E F H1 H2 L1 L2
04 180 1161 800 400 265 145 1307 689 653 489
05 200 1401 1000 500 263 143 1500 786 750 489
06 212 1724 1300 600 271 151 1735 903 867 489
08 250 2100 1600 800 265 145 2110 1091 1055 489
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Mest økonomisk drift indenfor det grøntmarkerede område med SELv = max. 1500 J/ m3 η VVX = min. 80 %

Vi forbeholder os ret til at ændre de oplyste data uden forudgående meddelelse. Aktuelle data og mål fremgår af teknisk beregning i Welair Designer.


