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Ventilationsaggregater
af komposit
type Liberty

MEDICINALINDUSTRI

SPECIFIKKE FORDELE VED
ANVENDELSE TIL KLINISKE MILJØER
•	Indersider beklædt med glat PEToverflade, hvor bakterier som MRSA har
meget begrænset chance for vækst.
•	
Hygiejnisk og robust dobbelt pakning
på alle paneler og adgangsluger, forsynet
med et hygiejnecertifikat og med meget
lav luftlækage (L1).
•	
Låse med overtryksbeskyttelse
indfældet i inspektionsluge og stolpe,
hvilket efterlader en glat hygiejnisk
indervæg (VDI 3803).
•	
Ingen chance for kondens og
fugtdannelse på uønskede steder grundet
de høje isolationsværdier (T1 / TB1).
• Dæmpere forsynet med hygiejnecertifikat (dæmpere er aftagelige).
• Filtre aftagelige på den beskidte side.
•	Høj mekanisk styrke (D1), hvilket

Hygiejne

resulterer i minimal deformation /
lækage ved højt systemtryk.
• Brug af korrosionsbestandige materialer

Ventilationssystemet er en central del af

af høj kvalitet (komposit eller SS316) og

foranstaltninger rettet mod infektionsforebyggelse.

hygiejniske komponenter.

På en operationsstue, hvor der konstant holdes

• Konfigurationer med optimal tilgænge-

forskellige trykdifferencer for at forhindre

lighed fra begge sider letter rengøring og

postoperative sårinfektioner og forurening med

servicering af komponenter.

bakterier, er stabiliteten i luftstyring, filterklasse og

• Rengøring / desinfektion med klor eller

lufttæthed i ventilationssystemet altafgørende. Et

brintoverilte er muligt.

aftageligt ePM1 ≥90% filter på den beskidte side
er den grundlæggende filterklasse og suppleres

Separeret ventilation

normalt med et HEPA-filter i kanalen eller over

Kontamineret luft kan udluftes sikkert i

indblæsningsarmaturet.

denne konfiguration uden at komme i
kontakt med den rene indblæsning.

Også i plejeinstitutioner, hvor beboere ofte har

På grund af varmegenvindingen med

et nedsat immunforsvar, er der strenge krav til

dobbeltspole bliver systemet energieffektivt

luftkvalitet og hygiejne for at mindske spredning af

og i overensstemmelse med ERP-kravene.

bakterier og mikroorganismer.
Ud over de høje hygiejniske kvalitetskrav spiller

EHA

ETA

driftsomkostninger som energiforbrug og
vedligeholdelse også en stor rolle i valget af
ventilationssystem.

ODA

SUP

Styring
Priva Blue ID sikre at ventilationsaggregatet bliver

Vores ekspertise,
Din fordel

en del af et velfungerende system. Afhængig
af kravene til klimaet i rummet er det muligt
at regulere på luftmængde, tryk, temperatur,
udetemperatur, relativ fugtighed, CO2. Systemet
er kompatibel med Modbus og BACnet.

FORDELE
>	Korrossionsfri
Lang levetid, lav vedligeholdelse
> Lav vægt
	Forstærkning af tagkonstruktionen er unødvendig
> Hygiejnisk
Let at rengøre. Tåler kemikalier
> Eurovent certificeret
Pålidelige specifikationer
T1

Varmetab
Kuldebro

TB1

Mekanisk styrke

D1

Aggregat tryktest

L1

Filter bypass

F9

> Professionelt team
Hurtig og effektiv support
> EN1886 højest opnåelige godkendelser
Energiefffektivt

UNIKKE EGENSKABER
>	Aftagelige paneler og inspektionsluger
med komposit/ rustfrie håndtag.
>	12 års garanti på paneler og struktur, uden
omkostninger, uden betingelser.
>	Til udendørs installation, PVC-tag med en
levetid på 35 år, komposit indsugnings- og
afkastgitter med integrerede drypbakker
>	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.

Farmaceutisk
‘Safety first’

Korrosionsbestandighed CX ekstrem

Sikkerhed for mennesker og miljø er det vigtigste

•	Ikke kun aggregat kabinettet, men også de

fokuspunkt ved design af ventilationssystemer til

indvendige skillevægge, støtteprofilen og

laboratorier. Derudover har systemet til opgave at

endda rammen er som standard lavet af

skabe et stabilt miljø for processen, der samtidig

korrosionsbestandig og let komposit. (CX

er et behageligt og sundt arbejdsmiljø

erstatter C5i og C5m i henhold til ISO 12944-2)

for medarbejderne.

•	Efter anmodning kan komponenter i
aggregatet leveres i komposit, rustfrit stål 304,

Specifikke ventilationskrav gælder for hver
type laboratorie. Afhængigt af BioSafety
Levels (BSL) klassificeret i NEN-EN 12 128, er
volumenudskiftning og filterklasser rangeret.

316 eller en beskyttende epoxybelægning.
•	Alle forskruninger er i rustfrit stål 304/316
(udvendigt / indvendigt).
•	Rengøring med kemiske rengøringsmidler er
mulig.

Tilførsel af tilstrækkelig frisk luft og de korrekte
trykforskelle i hvert rum og bygning sikrer, at
forurenet luft fjernes og ikke strømmer ind i
resten af bygningen.

•	Aggregatets korrosionsbestandighed
reducerer vedligeholdelse og nedetid.
•	12 års garanti på paneler og struktur, uden
omkostninger, uden betingelser.

Vores ventilationsaggregater af komposit er

Hygiejnisk

særdeles velegnede til fjernelse af forurenet luft

• Standard tæthedsklasse L1

uden risiko for korrosion. Korrosionsklasse C5i /

• Helt glat PET-overflade på indersiden

C5m. Aggregaternes høje lufttæthed (L1) sikrer

•	Indvendige og udvendige vægge er helt glatte

minimal lækage fra og til rummet.

(VDI 6022).
•	Dobbelt pakninger på paneler og

Energieffektiv ventilation
For at holde energiforbruget så lavt som muligt skal
den tilførte og udsugne luft være godt koordineret
med hinanden og med laboratorieprocessen. Vi har
de rigtige operativsystemer til rådighed til dette.
Disse systemer kan kommunikere med resten af
installationen eller hele bygningsstyringssystemet.

inspektionspaneler (VDI 6022).
•	Låse med overtryksbeskyttelse skjult i
inspektionspaneler (VDI 3803).
•	Høj kvalitets filtersystemer i henhold til
ISO 16890

Aggregat er vejr- og UV-resistent,
bestående af en komposit ramme
og komposit paneler med et gelcoat
top lag.

Hermetisk lukket og damptæt panel
med en robust dobbelt tætning, der
forhindrer indtrængen af fugt (VDI 6022).
Leveret med et hygienjecertifikat

Kuldebro-frie låse skjult i
panel med overtryksbeskyttelse og
nøglebetjening (VDI 3803, EN 1886)

Filterrammer i rustfrit stål med
robust vandafvisende filterpakning
(VDI 6022, VDI 3803).

Fås med specielle (korrosionsbeskyttede) vekslere i henhold til
kundespecifikation af ethvert ønsket
fabrikat.

Drypbakker er fuldt tilgængelige og
nemme at rengøre.

Rengøring med kemiske opløsninger
er muligt grundet PET-belægning
på indervægge og fugemasse med
hygiejnecertifikat

Installation af filtertyper efter
kundespecifikation op til filterklasse H13.
Aftagelig på den beskidte side.

Vi har blandt
andet leveret til:

Current projects: www.liberty-ahu.com/index.php/work/

Om Rosenberg
Det tyske Rosenberg Ventilatoren GmbH, grundlagt
i 1983, gav oprindeligt navn til den nuværende
Rosenberg Fans and Climate Technology.
Virksomheden, der startede som forhandler, voksede
til en producent. Efter den vellykkede introduktion
af komposit-tagventilatorer fortsatte vi med at
udvikle og producere et komplet ventilationsaggregat
i komposit. Det viste sig at være en god investering.
På grund af den store efterspørgsel har dette nu
været kerneforretningen i årevis.
Mission
Udvikling af en bæredygtig virksomhed, hvor
medarbejdere og forretningsforbindelser føler sig
godt tilpas og deler viden sammen for at finde den
bedst egnede løsning til kunden.
Vision
Vores mål er at gøre det muligt for vores kunder
at vælge et ventilationsaggregat med den laveste
vægt, de bedste mekaniske egenskaber, det laveste
CO2-fodaftryk, de laveste vedligeholdelsesomkostninger og den mest energieffektive konfiguration, til
markedspriser.
Virksomhedens sociale ansvar
Rosenbergs kvalitets-, sikkerheds-, sundheds- og
miljøpolitik har til formål at sikre, at dets produkter
og tjenester opfylder kundernes krav og er i overensstemmelse med gældende regler, retningslinjer,
specifikationer og gældende love og regler.
Videnscenter
Vores videnscenter har på den ene side til formål at
betjene vores interne organisation og kunder så godt
som muligt. På den anden side deltager vi også aktivt
i sektororganisationer som: TVVL, VLA og Eurovent for
Facts and figures:

at dele vores viden og stræbe efter et sundere indekli-

• More than 35 years of experience

ma i alle bygninger.

• 2 production plants in the Netherlands
• 12 years warranty on the casing
• Extension to 20 years possible
• Active in 23 countries
• 40 employees

54% mindre CO2-aftryk
En undersøgelse foretaget af EuCIA viser, at CO2-aftrykket for kompositmaterialer er 54% lavere end for
aluminium og stål. Dette skyldes fordele inden for
produktion, transport, genbrug, isoleringsværdi og
bæredygtighed.
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