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Intelligent ventilation!
Danfoss Air

Ventilation med

varmegenvinding



Et godt indeklima 
giver et bedre hjem

For at spare energi og minimere miljøbelastningen er moderne boliger sær-
deles godt isolerede. Ulempen ved god isolering er dog, at lufttætheden 
reducerer den naturlige luftgennemstrømning, og det gør det nødvendigt 
at sikre effektiv ventilation.

Et velfungerende moderne ventilationssystem er både energivenligt, støj-
svagt og æstetisk tiltalende. Samtidig er ventilation med til at sikre et sundt 
indeklima og eliminere problemer med f.eks. fugt, svamp og allergi. 

Fordelene er utallige, og med Danfoss Air systemet kan du få det hele.
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Komplette løsninger 
til komplet komfort

Danfoss Air systemet sikrer dig den komplette løsning til optimering af indeklima 
og komfort. Hvad enten du er husejeren eller den tekniker, der monterer Danfoss 
Air systemet, kan du nyde godt af fordelene.

Danfoss Air systemet er ikke blot et standardventilationssystem. Danfoss Air er en 
komplet systemløsning, og det betyder, at du får alt fra et sted: Danfoss.

Når du har besluttet dig for en Danfoss Air-løsning, sørger Danfoss for både dimen-
sionering og levering af det færdige system – pakket og klart, så montøren kan 
foretage den endelige montering. Når systemet er installeret, passer det sig selv 
– bortset fra rutineudskiftning af filteret, som du kan udføre på mindre end et 
minut uden brug af værktøj – og sikrer et optimalt indeklima i mange år.

Danfoss Air er det optimale valg, ikke kun ved nybyggeri, men også ved installation 
af ventilationssystemer i eksisterende boliger. Danfoss’ systemdesignere sikrer dig et 
brugerspecifikt system, der passer perfekt til den individuelle bygning. Danfoss Air er 
den energieffektive og miljøvenlige vej til et godt indeklima, og Danfoss Air sy stemet 
opfylder selvfølgelig selv de mest krævende EU-standarder og -regulativer.
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Sundt indeklima – sund økonomi
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Behageligt miljø

Et sundt indeklima er vigtigt. Det er det globale miljø også, og med Danfoss 
Air kan du gøre begge en tjeneste. Danfoss Air genvinder varmen fra dit hus 
og sparer dermed både energi og omkostninger, samtidig med at du tilgode-
ser familiens velbefindende.

Danfoss Air systemet designes med udgangspunkt i dine og boligens behov. 
Ydeevnen er finjusteret, så den matcher boligen og dens beboere, og det 
intelligente styresystem giver ubesværet adgang til eventuelle justeringer.

Danfoss Air ventilationssystem med varmegenvinding optimerer både dit inde-
klima, dit velbefindende og din varmeøkonomi. Hvis du sammenligner et hus, 
som er opført efter de seneste danske byggestandarder med traditionel “åbne 
vinduer”-ventilation, er besparelserne med et Danfoss Air system betydelige:

Eksempel: Et dansk standardhus på 180 m2

* Beregningen over elforbruget er baseret på et kanalsystem med et samlet eksternt fald på 100 Pascal herun-

der alle emhætter, gitre og friskluftsindsugninger. Beregningen er baseret på konstant drift året igennem.

** Beregningerne er baseret på tør, termisk effektivitet målt af uafhængige tredjepartsfaciliteter i overensstemmelse 

med EN 308-standarder. Beregningerne er endvidere baseret på balanceret gennemstrømningsudsugning/-

forsyning ved brug af danske klimadata. Beregningerne omfatter ikke indsivning af udeluft og er baseret på 

konstant drift året igennem. Årlige besparelser er beregnet som forskellen mellem varmetab med varme-

genvindingssystem og varmetabet på den samme luftudskiftningshastighed, men uden varmegenvindings-

system, dvs. naturlig eller mekanisk udblæsningsventilation.
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Indvendig størrelse:  180 m2

Luftskifte:   0,35 l/sek. pr. m2

Luftmængde:   227 m3/h

Valg af Danfoss Air Unit:   Air a2

* Årligt elektrisk forbrug for ventilatorer  550 kWh/a
** Årlig besparelse på opvarmning 7.130 kWh/a

Samlede nettoenergibesparelser 6.580 kWh/a



Æstetik i hverdagen
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Elegant effektivitet

Helt i tråd med de bedste skandinaviske designtraditioner går form og funk-
tion hånd i hånd. Med sit enkle og elegante design passer Air Unit´en ind i 
alle omgivelser.

Men skønheden stikker dybere end blot overfladen. Bag det smukke ydre 
gemmer sig nemlig en lang række tekniske raffinementer, som ikke behøver 
at være synlige. De skal blot være til stede med alle de muligheder, som det 
giver:

Ventilatorer, luftkanaler og lyddæmpere er alle udvalgt og implementeret 
med optimeret drift for øje. Luftstrømmen følger omhyggeligt beregnede 
baner, filtrene er store og effektive, og isoleringen er sprøjtestøbt, så pasfor-
men er perfekt. Det sikrer et yderst effektiv system, som oven i købet er 
næsten lydløst.

Danfoss’ designere har haft fokus på selv de mindste detaljer, og resultatet 
er sikker, effektiv og problemfri drift. Hvis du vælger at indstille dit Danfoss 
Air system en gang for alle, er det eneste tidspunkt, hvor systemet kræver et 
par minutter af din tid, når filteret skal udskiftes. Bare ”Set & Forget”.

Danfoss Air systemet – den elegante, stille og effektive vej til perfekt indeklima.
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 Air w1
Vægmonteret enhed  

180 m3/h

 Air w2
Vægmonteret enhed 

300 m3/h

 Air a2
Loftsmonteret enhed 

300 m3/h

 Air a3
Loftsmonteret enhed 

500 m3/h



Varmegenvindingsprincippet

Danfoss Air systemet udnytter varmen fra f.eks. køkkener og badeværelser til at 
opvarme den friske udeluft til en behagelig temperatur. Dette princip giver både 
luftfornyelse og et sundt indeklima.

Systemets hjerte er varmevekslingsenheden, som består af to separate, isolerede 
luftkredsløb. Det ene er sluttet til friskluftindtaget og det andet til udsugnings-
delen, som fører varmen, lugten og fugtigheden væk fra f.eks. køkkener, bade-
værelser osv.

Når udsugningsluften passerer varmeveksleren, overføres varmen til den friske 
udeluft ved at de to luftstrømme føres forbi hinanden på hver side af et fintma-
sket cellesystem.

På denne måde genbruger Danfoss Air systemet den varmeenergi, der findes 
i udsugningsluften og reducerer derved drastisk energiomkostningerne og 
miljøomkostninger sammenlignet med naturlig ventilation.

Med Danfoss Air systemet sker der typisk en fuldstændig udskiftning af luften i 
et hus over en periode på to til tre timer.

Systemoversigt

Soveværelse

Afkast for 

udsugningsluft
Varmegenvindingsenhed

Friskluftindtag

Entré

Badeværelse

Stue

Køkken
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Perfekt indendørs balance
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Helt tæt på komforten
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Kontrolleret luftstyring

Danfoss Air systemet styres i et enkelt og brugervenligt kontrolpanel: Danfoss 
Air Dial. Danfoss Air Dial er den konsekvente udførelse af Danfoss´ designfilosofi: 
enkelt og funktionelt på ydersiden og avanceret indvendig. Danfoss Air Dial er 
trådløs, og det betyder, at du kan placere den stort set, hvor det passer dig, så 
du har hurtig adgang til at styre alle funktioner og muligheder i dit ventilations-
system.

Air Dial´ens brugerflade giver dig mulighed for at overvåge systemstatus, aktivere 
en af de 5 forudindstillede brugerprofiler eller sætte anlægget på Boost, for blot 
at nævne nogle af de mange styringsmuligheder. Du kan indstille Air Dial´en en 
gang for alle eller styre hvert eneste aspekt af driften manuelt.

Du kan også vælge den indbyggede behovs-styringsfunktion, hvor systemet 
automatisk justerer ventilationen efter input fra den indbyggede fugtsensor i Air 
Unit´en. Du kan endda skræddersy driftsprofilerne, så de passer præcist til din 
families livsstil. Du skal blot downloade den gratis Danfoss Air Control-software 
og derefter oprette forbindelse mellem din PC og Danfoss Air´s kommunikati-
onsmodul via et USB-kabel. 

Med Danfoss Air systemet får du let og komplet kontrol over indeklimaet på 
den intelligente måde: Home Clever Home.



Komfort døgnet rundt

Danfoss Air systemet sikrer dig det optimale indeklima både dag og nat hele året 
rundt.

Skulle du få brug for lidt ekstra frisk luft, f.eks. når du laver mad, holder fest eller 
motionerer, tilbyder Danfoss Air det effektive alternativ til at åbne vinduer og døre: 
Du kan ganske enkelt aktivere Boost-funktionen. Herved kører systemets blæsere 
på maksimumhastighed i en forudindstillet tidsperiode og forsyner dig med mas-
ser af frisk luft, så det optimale indeklima hurtigt og effektivt genoprettes.

Danfoss Air tilbyder også den såkaldte “Summer By-pass”-tilstand. Her passerer 
udsugningsluften ikke varmeveksleren, og det betyder, at den friske luft, der blæ-
ses ind i dit hus, har udetemperatur. Denne tilstand kan også kombineres med 
Boost-tilstanden og er meget nyttig, hvis du ønsker frisk, kølig luft i dit hus f.eks. 
efter en fest.

Danfoss FreeCool en en anden virkelig behagelig funktion. Denne indstilling benyt-
ter den kølige natteluft til stille at svale huset ned – dog aldrig koldere end 18˚C. 
Danfoss Air-systemet kontrollerer udetemperaturen to gange om dagen, og når 
den gennemsnitlige dagtemperatur når over 20˚C, aktiveres FreeCool-funktionen 
automatisk.

Summer By-pass og FreeCool kan ikke anvendes med Air w1-systemet.

Boost Summer By-pass FreeCool
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Frisk luft – til enhver tid
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Udvid Mulighederne

Du kan få endnu flere muligheder for komfort og lave driftsomkostninger, hvis du 
kombinerer Danfoss Air systemet med tilbehør fra Danfoss’ produktsortiment. Air 
systemet er forberedt til opgradering, og alt ekstraudstyr til Danfoss Air systemet 
monteres naturligvis som plug-and-play.

Tilføj en geotermisk forvarmer
Du kan tilføje adskillige funktioner og fordele til dit Danfoss Air system, hvis du til-
kobler en Geotermisk forvarmeenhed. På den måde kan du udnytte den solenergi, 
der er oplagret i jorden rundt om dit hus.

Det geotermiske anlæg opsamler varmeenergi fra jorden gennem et lukket rørsy-
stem, der er gravet ned uden for huset. Rørene indeholder en væske med et meget 
lavt frysepunkt, og væsken er derfor i stand til at optage varmen fra jorden. Tempe-
raturen i jorden er permanent 6° til 8°C året rundt, og denne temperatur overføres 
via det geotermiske anlæg til den friske indgangsluft i Danfoss Air systemet.

Om sommeren kan det geotermiske anlæg sænke temperaturen på friskluften til 
under udetemperatur, hvilket giver køligere luft på varme dage. Om vinteren vil 
temperaturen i det geotermiske anlæg ofte være over udetemperatur, hvilket bety-
der, at du kan forvarme friskluften og reducere varmeomkostningerne.

Denne funktion hjælper også til at forhindre varmeveksleren i at fryse. Alle disse 
funktioner er især nyttige, hvis du ønsker at bruge dit Air-system som opvarmnings-
kilde i et lavenergihus.

Sæsonbestemte fordele
•  Lavere temperatur på den udeluft, der kommer ind i huset. 
•  Energieffektiv køling med omtanke for miljøet.
•  Integreret bortledning af kondensvand.
•  Integrerede indstillinger i Air Dial.

•  Højere temperatur på den udeluft, der kommer ind i huset. 
•  Drager fordele af indirekte solopvarmning i jorden.
•  Energieffektiv frostbeskyttelse af varmeveksleren.
•  Integrerede indstillinger i Air Dial.

Tilføj en ekstra varmeflade
Du kan tilsvarende installere en ekstra varmeflade efter Air Unit’en og derved opvarme 
indblæsningsluften, før den fordeles i huset. Sådan et system anvendes ofte som den 
eneste varmekilde i lavenergihuse som f.eks. det tyske “Passiv Haus”-koncept.

•  Kan anvendes som eneste varmekilde i visse lavenergihuse.
•  Integreret beskyttelse mod frostskader. 
•  Air Dial er allerede forprogrammeret.
•  Mulighed for elektrisk forvarmeflade.
•  Integreret styring af temperatur på returvand til 
 fjernvarmeapplikationer.

SOMMER

VINTER
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Geotermisk forvarmer

Varmeflade 

Udsugningsluft fra rummene

Indblæsningsluft til rummene

Friskluftforsyning

Afkast

Varmeforsyning

Retur



Raffineret teknik

Det er ikke nødvendigvis svært at konstruere et varmegenvindingssystem, men 
da vi udviklede Danfoss Air systemet, valgte vi ikke den nemme vej. Det var 
vores mål at kombinere effektivitet med enkelhed, design, komfort og bruger-
venlighed. Det betød, at vi skulle overveje en række forskellige emner som f.eks. 
energiforbrug, støjniveau, brugerflade, materialevalg, enkel installation og efter-
salgssupport.

Resultatet er et yderst effektivt system, som sikrer et optimalt indeklima med 
minimal miljøbelastning. Samtidig er systemet let at montere og bruge, og der 
kræves praktisk talt ingen vedligeholdelse.

Moderne teknologi
Kernen i varmeveksleren er baseret på en såkaldt modstrømsveksler, hvor udsug-
ningsluften passerer en række varmeledende elementer. Disse elementer over-
fører varmeenergien til den friske indsugningsluft, der passerer elementerne i 
den modsatte retning. De to luftstrømme er aldrig i direkte kontakt, og varme-
overførslens effektivitet betyder, at det meste af varmeenergien genvindes. 
Dette giver betydelige besparelser og reduceret energiforbrug til fordel for 
miljøet sammenlignet med naturlig ventilation.

Plug and play
“Tid er penge” – så derfor vil du sikkert sætte pris på, at du kun behøver kort 
tid og overhovedet intet værktøj, når kanalerne er monteret, og Air Unit er til-
sluttet. Du skal blot slutte kommunikationsmodulet til Air Unit med et stik – og 
du behøver ikke engang åbne dækslet. Når kommunikationsmodulet er tilslut-
tet, fører Air systemet dig automatisk gennem opsætningsprocessen for hele 
systemløsningen.

Airline support

Danfoss står bag sine installatører – hele vejen:

 Konstruktionen af det komplette Air system skræddersyes til hvert enkelt 
hus og optimeres i forhold til lyddæmpning og ydelse.

 Komplet dokumentation helt ned i detaljer. F.eks. er tegninger over kanal-
systemet detaljeret ned til niveauet for indstilling af indblæsnings- og udsug-
ningsventiler.

 Opsætningssoftware på USB-nøgle – inkluderer bl.a. en “Huskede jeg det 
hele?”-tjekliste til montøren.

 Telefonsupport ved erfarne Danfoss-teknikere.
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Den komplette Airline

Danfoss Air er ikke blot et ventilationssystem eller en varmegenvindingsenhed. 
Det er en færdig løsning, som tilgodeser alle dine behov med hensyn til styring af 
indeklima og komfort. Løsningen består af fire hovedområder, som dækker alle 
aspekter af montering, den daglige brug samt eftersalgsservice og -vedligehold-
else. Der er ingen grund til at lede andre steder, og det gør Danfoss Air systemet 
til det optimale system, både for montører og husejere.
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Air Sizing
Danfoss’ ventilationsteknikere skræddersyr hvert system individuelt 
med fokus på lydniveau og ydelse og giver derved montøren sikker-
hed for, at løsningen er udført optimalt.

Air Ducts
Danfoss leverer en lang række luftkanaler, ventiler, beslag osv. for 
at sikre den mest enkle montering. Alt, hvad du har brug for, er inde-
holdt i pakkeløsningen.

Air Dial
Styreenheden giver let, brugervenlig, intuitiv og trådløs adgang til 
styring af alle aspekter af driften. Den elegante udformning sikrer, 
at enheden passer ind overalt.

Air Units
Hjertet i Danfoss Air systemet, selve ventilationsenheden, fås i fire 
forskellige modeller, der enten kan væg- eller loftsmonteres.

Danfoss Air systemet:
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Danfoss har i generationer leveret løsninger til 

alle aspekter af opvarmning og afkøling, f.eks. 

ventiler, termostater, pumper og højt avance-

rede styresystemer. Danfoss Gruppen består af 

et globalt netværk af salgsselskaber, agenter 

og forhandlere, og Danfoss-produkter sælges, 

serviceres og er værdsatte over hele verden. 

Danfoss-produkterne spiller en vigtig rolle når 

der skal sikres et optimalt indeklima og en opti-

mal indekomfort. Dette har altid været en del 

af vores arv, og det nye Danfoss Air system fort-

sætter også denne tradition.

Danfoss A/S, Salg Danmark
Jegstrupvej 3 

DK - 8361 Hasselager 

Denmark 

Telefon: +45 8948 9111

Telefax: +45 8948 9311

E-mail: danfossdk@danfoss.dk 

air.danfoss.com


