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ZIZE®

PolyCross®
PolyCross® är VoltAirs 
egenutvecklade värmeväxlare med 
hög prestanda och kan designas  
för en torr verkningsgrad på 90%.

Värmeväxlarens konstruktion, med 
låga lufthastigheter och laminärt 
flöde samt en stor värmeväxlande yta, 
ger goda förutsättningar för långa 
perioder av hög verkningsgrad utan 
behov av avfrostning, allt för en ökad 
årstemperaturverkningsgrad.
Värmeväxlarens storlek och volym 
innebär att luften strömmar laminärt 
genom växlaren i princip hela 
luftflödesområdet, vilket innebär  
att temperaturåtervinningen  
fungerar mycket bra  
även vid mycket låga  
luftflöden vilket är  
optimalt för ett  
VAV- eller  
DCV-system.

Ett aggregat optimerat för bostäder, 
sjukhus och liknade typer av 
verksamheter, där läckage av frånluft 
skall undvikas och energieffektivitet 
är av högsta vikt.
ZIZE®- I är bestyckat med 
PolyCross® och levereras 
fabriksbyggt alternativt som platta 
paket för montering i fläktrummet, 
intransporten kräver bara en enkel 
dörröppning.
ZIZE®- I  designas i vårt 
aggregatvalsprogram och finns 
i många olika storlekar för att 
optimera tillgänglig yta.

ZIZE®-I VoltAir® har lång erfarenhet av att 
leverera skräddarsydda platsmonterade 
aggregat för multifunktionella fastigheter, 
ofta med mycket stora flöden och där 
sammanlagringseffekter också kan nyttjas.
Aggregathölje, fläktar, filter, batterier, 
styrutrustning anpassas helt och hållet efter 
aktuellt projekt och gällande förutsättningar, 
allt för att skapa en optimal lösning.
Aggregatet möjliggör montering inom 
mindre värdefulla ytor. Exempelvis i 
källarplan där takhöjden ofta är extremt låg 
och där befintliga pelare kan integreras. 

ZIZE®-S ZIZE®-T
Serien är 
speciellt 
utvecklad för 
takmontage. 
För att optimalt 
smälta in i 
fastighetens 
yttre design på 
ett estetiskt sätt 
kan aggregaten 
sänkas ned 
halvvägs genom fastighetens yttertak, 
för att minimera synlig del.  
Resultatet blir en låg profil och diskret 
installation.

PolyCross® med 
IndiEvap® sänker 
kostnader för kyla 
avsevärt.

Luftflödesområde ZIZE®- I

Luftflödesområde ZIZE®-T



ZPA ZE®

Aggregat med  
motströms VVX 

ZPAZE®-CF är uppbyggd kring 
en effektiv motströmsväxlare 
som säkerställer att ingen 
luktöverföring sker mellan från-  
och tilluft, vilket gör den särskilt 
lämplig för bostäder.
Aggregatet är utrustat med 
en egenutvecklad patenterad 
avfrostningsteknik, ACDD, 
som garanterar högsta möjliga 
årstemperaturverkningsgrad.

Aggregat med  
roterande VVX

ZPAZE®-R är en serie 
aggregat
försedda med 
roterande
värmeväxlare. 
Rotortekniken 
ger kompakta 
installationer med 
stor kapacitet 
avseende luftflöde 
och är särskilt 
lämpade för kontor 
och liknande 
verksamheter.

Skräddarsydda  
modulaggregat

ZPAZE®-OD är ett modul-
uppbyggt aggregat som 
kan förses med olika typer 
av återvinnare eller som till- 
och/eller frånluftsaggregat. 
Kan levereras som en 
komplett enhet eller delas 
för enklare intransport.
Aggregatserien medger 
stor flexibilitet och kan 
skräddarsys efter behov 
med ett stort urval av 
fläktar med EC-teknik 
och övriga ingående 
komponenter. Passar till de 
flesta typer av fastigheter.

Kompakt- 
aggregat

ZPAZE®-MATRIX är en 
kompakt
aggregatserie för 
mindre flödesområden 
och framtaget för 
installationer där ytan 
är begränsad och med 
krav på minsta möjliga 
aggregat.
Aggregatet finns 
med både vertikala 
och horisontala 
anslutningar, allt 
för att underlätta 
installationen och 
spara utrymme.

CF  counter f low R  rotar y OD  on demand MATRIX

ZPAZE®-serien är utvecklad 
för optimal driftsekonomi 
och lång livslängd.
Aggregaten är enkelt delbara 
vilket förenklar hantering och 
intransport vilket ger stora 
fördelar framförallt i ROT-
projekt.
ZPAZE® finns i flera varianter 
och utföranden, exempelvis 
i utomhus och hygieniskt 
utförande samt med brutna 
köldbryggor. Modern och 
effektiv produktion i våra 
fabriker i Sverige möjliggör
en flexibilitet och anpassning 
av lösningar för de allra flesta 
typer av byggnader och 
verksamheter.

Luftflödesområde ZPAZE® Luftflödesområde MATRIX

Styr
Som standardstyr använder vi 
Siemens Climatix som genom stor 
flexibilitet och skalbarhet hanterar 
allt från enklare kompaktaggregat 
till betydligt mer komplexa 
centrala aggregat. Som tillägg till 
alla standardfunktioner ingår även 
egenutvecklade tillägg som:
• ACDD - VoltAir’s patenterade 

avfrostningsfunktion
• Flerzonsstyrning
• Brandfunktioner

Övervakning
Med VoltAir Cloud kan du 
snabbt och enkelt övervaka 
alla dina VoltAir-aggregat 
försedda med Siemens Climatix 
styrning. Analysera data, 
justera parametrar, kontrollera 
eventuella larm och mycket 
mer via din dator, surfplatta 
eller mobiltelefon. Med full 
access oavsett var du befinner 
dig har du alltid kontroll över 
funktionen.

Kyla
Med IndiEvap® kyls frånluften 
genom att vattendimma tillsätts 
med hjälp av dysor. Vattnet 
förångas i en process där energi 
hämtas ur luften med resultat 
att den kyls ned. Den kylda 
frånluften passerar genom 
PolyCross® värmeväxlaren 
med resultat att tilluften kyls 
ned utan att fukt tillförs i 
byggnaden. Kylkapaciteten 
reducerar behovet av aktiv 
kyla via kylbatterier avsevärt 
vilket naturligtvis reducerar 
energianvändningen drastiskt. 
IndiEvap® finns som tillbehör till 
vår ZIZE® aggregatserie.

Tillbehör



Aggregat i 
hela Norden

VoltAir® levererar luftbehandlingsaggregat och system  
över hela Norden. Vår långa erfarenhet samt breda och  

djupa kunnande inom aggregattillverkning och  
installation har resulterat i otaliga referensprojekt,  
där kraven på kvalitet och tidshållning varit höga.

Vi har levererat aggregat till skolor, kontor, hotell,  
köpcentrum, industrier, sjukhus och flerbostadshus. 

Kontakta oss för att ta fram den rätta lösningen för just ditt projekt.
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VoltAir har levererat nio ZIZE®-S till SEB:s 
huvudkontor i Arenastaden för Fabege 
med ett sammanlagt flöde på 252 m3/s. 
Fastigheten omfattar 90 000 kvm och är 
miljöcertifierad enligt BREEAM. Aggregatet 
är bestyckat med IndiEvap®.

SEB HUVUDKONTOR  
STOCKHOLM 

Pyramiden 

VoltAir har levererat sju fabriksmonterade 
ZPAZE®-aggregat med ett sammanlagt flöde 
på 7m3/s. Aggregaten betjänar hotell- och 
konferensrum, restaurang, gym/relax, foajé 
och omklädningsrum.

NORDSTAN KÖPCENTRUM
GÖTEBORG Vasakronan

HOTELL HAVSBADEN 
GRISSLEHAMN VoltAir har levererat 

platsmonterat ZIZE®-S till 
Nordstan Göteborg i ett 
energieffektiviseringsprojekt 
i kombination med utökning 
av kontorsytor. Aggregatet 
levererar luft till både butiker 
och kontor, oberoende av 
varandra och är bestyckat 
med IndiEvap®.

Support
och service

VoltAir är med under hela 
livscykeln från projektering, 
leverans och vidare under 
installationens livslängd. 
Vi är vana vid långvariga 
kundrelationer.
Med vårt användarvänliga 
aggregatvalsprogram ges stor 
frihet att på egen hand designa 
och konfigurera aggregaten till 
aktuella behov. Naturligtvis med 
stöd från vår tekniska support 
för val av rätt aggregat.
Alla våra aggregat kan 
platsmonteras och vi 
medverkar vid installation, 
driftsättning och besiktningar. 
Tillsammans med en gedigen 
produktdokumentation 
säkerställs en bekymmersfri och 
driftsäker anläggning lång tid 
framöver.
Du kan räkna med oss.

http://voltairsystem.se/ventappen.html
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VoltAir producerar och levererar 
luftbehandlingsaggregat och system,  
med fokus på bästa totalekonomi för  
entreprenörer och fastighetsägare.

I nära samarbete skräddarsyr vi lösningar 
för såväl fabrikstillverkade enhets- 
aggregat som platsmontage.  
Ofta i en totalleverans avsett för  
multifunktionella fastigheter.

Vi är snabba, genuint intresserade  
och drivs av att leverera luftbe- 
handlingsaggregat för bästa  
totalekonomi.

Du som kund kan räkna  
med oss. Kontakta din  
närmaste säljare idag.

För bästa  
totalekonomi


