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Fremtidssikret
Aggregatet levere frisk luft til svømmehallen  

for at skabe et komfortabelt indeklima. Vanddamp 

og klorerede forbindelser fjernes med luften  

der suges ud. 

Liberty komposit aggregaterne er som skabt  

til at arbejde med luften fra det fugtige og  

korrosive miljø. 

Hele aggregatet er konstrueret af høj kvalitets  

fiber forstærket komposit materiale. Dette betyder 

at korrosion som følge af klorider hører fortiden til.  

Varmetab T1

Kuldebro TB1

Mekanisk styrke D1

Aggregat tryk test L1

Filter bypass F9

    UNIKKE EGENSKABER

>  Aftagelige paneler og inspektionsluger 

 med komposit/ rustfrie håndtag.

>  Alle større komponenter som krydsvekslere, 

 varmeflader og spjæld kan serviceres og  

 udskiftes med udtagning i siden.

>  Udendørsaggregater udstyret med PVC  

  tagkonstruktion og med polymer indtags og afkast 

kondenseringsrist.

>  Glatte indervægge grundet belægning  

  med PET folie gør aggregaterne lette at rense 

og ekstremt korrosionsresistente. 

>  70mm hård PU-skums Isolering sikre  

 enestående varmetabs egenskaber (T1-TB1).

>  Alle strukturelle dele inklusiv bundramme 

  og bærende ramme i korrosionsfrit ekstruderet 

komposit.

Vores styrke, 
din fordel

    FORDELE

> Korrossionsfri 

   Lang levetid, lav vedligeholdelse

>	 Lav vægt

  Forstærkning af tagkonstruktionen er unødvendig

>	 Hygiejnisk  

 Let at rengøre. Tåler kemikalier.

>	 Eurovent certificeret 

 Pålidelige specifikationer

> Professionelt team

 Hurtig og effektiv support

> Fremragende EN1886 performance

 energieffektivt



Libertys designafdeling har udviklet sit eget 

beregningsværktøj til at udregne den nødvendige 

luftmængde et aggregater skal kunne levere,  

baseret på vandoverfladens størrelse. Ved  

forespørgsel kan der udregnes en sammenlignelig 

analyse af energiforbruget samt omkostninger  

og tilbagebetalingstid for de forskellige  

ventilationsprincipper og systemer.

Beregnings værktøj

Plug and Play løsninger
Som en mulig option kan alle Liberty aggregater udstyres med den nødvendige kabling og automatik,  

allerede installeret fra fabrikken. Ved at vælge kabling fra fabrikken opnås fuld integration af kabelkanaler, 

frekvensomformere etc., for både inde- og udendørs aggregater. 

Plug and Play konceptet kommer installeret med komplet automatik fra en af de største leverandører på 

markedet. Alle fabriksmonterede løsninger sikre et ordentligt og første klasses finish af hele aggregatet. 



Fordelene ved vores komposit aggregater
• Bæredygtige og vedligeholdelsesfri

•  Over 30 års erfaring inden for design, fremstilling og vedligeholdelse af aggregater til 

svømmehaller.

• Energieffektiv takket være optimale systemløsninger.

• Ingen korrosion som følge af udsættelse for klorider og fugtig luft.

• Vedligeholdelsesvenligt produkt takket være et gennemtænkt og afprøvet vældigt design.

• Op til 40% lavere vægt sammenlignet med aggregater af stål. 

•  Meget hygiejnisk og rengøringsvenligt takket være de glatte komposit overflader  

og dobbelt pakninger. 



Aggregater kan leveres med BaOpt™  
automatik for at opnå en perfekt  
og homogen distribution af luft I  
svømmehallen. Med BaOpt™ installeret 
kan signifikante besparelser I både el  
og varme opnås. 

Filterrammer (Syrefast rustfri -AISI  
316- og galvaniseret) med kraftig,  
vandafvisende pakning (VDI 6022 &  
VDI 3803). Filterrammer egnet til alle 
filtertyper op til F9 (EN 1886).

Damptæt panel med kraftig dobbelt 
pakning forhindre gennemtrængning af 
fugt. (VDI 6022).

Kuldebro-fri låsemekanisme gemt  
I panel med overtrykssikring og nøgle 
åbning (VDI 3803).

Kabinet lækage klasse L1 (R) ifølge EN 
1886 for alle aggregat størrelser, som 
er opnået ved en præcis tætning af alle 
paneler samt kontinuerte forbedringer af 
alle komponenter.

Tagkonstruktion af PVC med kanttrim 
af aluminium til udendørs installationer 
med en minimums levetid på 35 år. 

Glatte og rengøringsvenlige komposit 
indervægge. 

Høj effektiv, epoxy behandlet krydsveksler.

Opbygning
De skræddersyede Liberty  

aggregater fremstilles og samles 

på de moderne produktions  

faciliteter I Holland. 



Vi leverer til: 

Se reference projekter på: www.liberty-ahu.com/projects



Vi leverer til: 

SYSTEM	1: STANDRAD DESIGN MED KRYDSVEKSLER OG VARMEVEKSLER 

SYSTEM	2:		STANDARD DESIGN MED KAOTISK LUFTFORDELINGSSTYRING FOR  
OPTIMALT OG UNIFORMETINDEKLIMA (CLIMOTION / BAOPT)

SYSTEM	3: VARMEPUMPE MED AFFUGTER 

WP

Termisk effektivitet

Indkøbspris

Driftomkostninger

Affugtning

Termisk effektivitet

Indkøbspris

Driftomkostninger

Affugtning

Termisk effektivitet

Indkøbspris

Driftomkostninger

Affugtning

System parametre for standard 
design med krydsveksler og  
varmeveksler.

System parametre for standard 
design med Climotion/BaOpt

System parametre for opsætning 
med varmepumpe og affugter.

For at kunne levere optimal ventilation til alle former for svømmehaller er der levet udviklet tre typiske 

versioner af Liberty aggregaterne. Ved at kombinere varmegenvinding med (tilvalgs) ekstra affugtning er 

nedenstående tre opsætninger opstået.

Tre forskellige aggregat opbygninger

HP



location:

Elandlaan 8 

NL-3734 CP Den Dolder 

The Netherlands

telephone:

+31 (0)30 274 82 82

e-mail:

export@liberty-ahu.com

website:

www.liberty-ahu.com
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