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Helhetslösning för ventilations-renovering: 

Sparad energi, höjd komfort och 
förenklad installation

Teknik



Behovsstyrt och perfekt inne
klimat med låg driftskostnad
Drygt hälften av Sveriges lägenheter i flerbostadshus 
byggdes under åren 1950-1980. Renoveringsbehovet är 
nu stort och för ventilation ställs det idag helt andra krav 
på inneklimat, friska hus och energieffektivitet.

Swegon har byggt vidare på det breda sortimentet av 
produkter för inneklimat och skapat WISE Apartment 
Solution, en speciallösning för renovering av flerbostads-
hus. Lösningen innebär att såväl komfort som energi-
effektivitet lyfts till dagens teknologiska framkant. Sam-
tidigt är WISE Apartment Solution enkel och kostnads-
effektiv att installera och efter installationen sköter sig 
anläggningen automatiskt utan att ställa några krav på 
de boende.

Varje lägenhet regleras oberoende av grannlägenhe-
terna genom en smart teknikbox där luftflödet anpassas 
automatiskt på signal från luftkvalitets- och fuktgivare. 
Samtidigt som det innebär högsta komfort för både 
människan och byggnaden innebär det också energief-
fektiv drift, man ventilerar precis så mycket som behövs, 
varken mer eller mindre.

Intelligent teknikbox 

 ►  Behovsstyrd ventilation med reglering 
av luftkvalitet och luftfuktighet

 ►  Hög energieffektivitet

 ►  Snabb och kostnadseffektiv installation

 ►  Integrerad certifierad brandlösning

Varje lägenhet har en intelligent teknikbox med 
motordrivna spjäll för reglering av luftflödet. På 
signal från luftkvalitets- och/eller fuktgivarna i 
tekniboxens frånluftsdel regleras lägenhetens 
luftflöde så att inställda gränsvärden för luftkva-
litet och/eller fukt inte överskrids. 

Luftkvalitetsgivaren är av typ VOC (Volatile Orga-
nic Compounds) som registerar ett mycket stort 
antal emissioner. Luftflödet regleras inte bara 
beroende på utandning från människor utan 
också på dofter från t.ex. matos, inredning och 
rengöringsmedel. Teknikboxen har också tempe-
raturgivare i kontrollsyfte. 

Varje teknikbox är kopplad till en central WISE 
kommunikationsenhet, varifrån inställningar och 
övervakning sker. Kommunikationsheten och 
GOLD-aggregaten kan anslutas till centralt över-
vakningssystem.

Teknikboxen är via fördelningsbox och stamka-
naler ansluten till ett centralt GOLD-aggregat. 
Detta är försett med tryckstyrning som konstant-
håller kanaltrycket oavsett spjällägen i teknikbox-
arna.

Hela systemet uppfyller höga krav på luftflöden, drag, 
ljud och energieffektivitet. Till varje lägenhet ansluts 
också en brandkassett med CE- och P-märkning och 
därmed utgör varje lägenhet en egen brandcell med en 
okomplicerad och helt mekanisk lösning. Installationsut-
rymmet för kanaler i trapphus halveras eftersom bran-
disolering inte behövs.

Detaljbilder av den 
smarta teknikboxen



Teknikbox med 
brandkassett

Tilluftsdon

Frånluftsdon

Till- och från-
luftskanal med 
inklädnad

Stamkanaler för till- 
och frånluft

Befintlig imkanal till 
central takfläkt för 
spiskåpor

Centralt GOLD-
aggregat

Fördelningsbox

Fördelnings-
låda

Ny ventilation i lägenheten på bara 8 timmar
Ett centralt GOLD-aggregat placeras på vind eller annat 
utrymme och stamkanaler dras i befintliga schakt eller 
trapphus. På varje våningsplan ansluts stamkanalerna till 
en fördelningsbox för aktuellt antal lägenheter. I trapphu-
set, och ovanför dörren till respektive lägenhet, placeras en 
teknikbox som innehåller motordrivna spjäll, luftkvalitets-, 
fukt- och temperaturgivare. Den dockas till en brandkas-
sett med brandspjäll. 

Från teknikboxen/brandkassetten görs håltagning in till 
lägenhetens hall och en fördelningslåda. Mot vinkeln mel-
lan tak och vägg i hallen monteras en slinga med kanaler 
för till- och frånluft. Till de rum som skall ha till- eller från-
luft borras hål i väggen. 

Till- och frånluftsdon placeras över hålen i rummen och 
ansluts till hallens kanalslinga. Slutligen täcks kanalslingan i 
hallen med en diskret prefabricerad inklädnad.

Den smarta lösningen innebär att installationen i lägenhe-
ten oftast kan göras på mindre än 8 timmar. Störningen för 
de boende blir minimal och kan ske utan att flyttning till 
tillfälligt boende krävs. 

Framtida service och underhåll i teknikboxen utförs utan att 
gå in i lägenheten.

Befintliga spiskåpor lämnas intakta eller byts vid behov. Om 
spiskåporna har en mikrobrytare kan kompenseringsfunk-
tion kopplas till teknikboxen, så att tilluften ökar vid öppnad 
spiskåpa.

Typexempel för 
WISE Apartment Solution

Integrerad styrning
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Dimensionering och injustering
För lägenheterna dimensioneras luftflödet enligt gällande 
krav och normer samt med hänsyn till forcering.

GOLD-aggregatet dimensioneras genom att addera lägenhe-
ternas behov inklusive forcering och med hänsyn till aktuella 
tryckförluster i kanalsystemet.

Teknikboxarna matas med 230 V strömförsörjning samt 
ansluts med 485 nätverkskabel. De levereras med förin-
ställt min- och maxvärde baserat på fukt- och/eller luftkvali-
tetsnivå. Inställningar eller ändringar kan också ske på plats 
genom anslutning av en handterminal till respektive teknik-
box eller genom dataanslutning till den centrala styrenheten. 

Till- och frånluftsdon kräver ingen injustering.

Tilluftsdon

Frånluftsdon

Brandkassett

Upphängningsdetaljer för 
kanaler och inklädnad i 
lägenhet

Fördelningsbox för trapphus

Teknikbox

Kanalinklädnad

Fördelningslåda
för lägenhet

GOLD

Centralt
 − GOLD med valfri typ av värmeväxlare. Aggregatet finns i 
flera storlekar och varianter för luftflöden upp till 14 m3/s. 
Aggregatet har direktdrivna och steglöst varvtalsreglerade 
fläktar med EC-motorer. GOLD har inbyggd styrutrustning 
av typ IQnomic med ett stort antal inbyggda funktioner in-
klusive kommunikation. 

 − Utöver erforderliga spjäll, ljuddämpare etc. skall aggregatet 
förses med luftvärmare för eftervärme samt med tryckgiva-
re för placering i stamkanal.

 − Integrerat styrsystem för WISE Apartment Solution.

 − Handterminal till teknikboxar. 

 − Fördelningsbox för trapphus.

Lägenhetspaket
 − Teknikbox.

 − Brandkassett.

 − Fördelningslåda för lägenhet.

 − Upphängningsdetaljer för kanalsystem i lägenhet, som ock-
så utgör fästen för kanalinklädnaden.

 − Kanalinklädnad.

 − Tilluftsdon av jettyp, med kapningsbar anslutning Ø40 mm 
inklusive T-rör och muffar.

 − Frånluftsdon, med kapningsbar anslutning Ø80 mm inklu-
sive T-rör och muffar.

Mer information finns på www.swegon.com 
samt ytterligare två broschyrer:
– Introduktion
– Byggnation

Broschyrens innehåll gäller fr.o.m. vecka 10 2014


