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FÖRETAGET

VIKTIGT ATT GE DET LILLA EXTRA
För oss på AIRCOIL är det viktigt att kunna svara upp mot det du som kund vill ha.
Med gedigen erfarenhet och Europas bästa tillverkare bakom ryggen, har vi alla
förutsättningar att alltid kunna ge det lilla extra.
Vi har med stor noggrannhet handplockat de godaste russinen ur varje kaka
för att kunna erbjuda värmeväxlare som uppfyller just dina behov av funktion,
material och leveranstid.

A

IRCOIL erbjuder ett heltäckande program av batterier, kylmedelkylare, fläktkonvektorer och andra värmeväxlare. Marknadsledande produkter som tål varje jämförelse.

Ingen annan kan erbjuda ett lika brett sortiment av rörgeometrier,
rördimensioner och material. Ingen annan kan heller erbjuda den
kunskap och service som gör oss till det bästa alternativet för just dig.
Du finner våra produkter i privata och offentliga miljöer men också inom
industri och kommunikation. Våra kunder är industriföretag, aggregattillverkare,
entreprenörer och producenter inom energisektorn.

Mångfalden gör oss flexibla
Flera starka partners ger oss fördelar. Vi får en oberoende ställning och kan vid varje tillfälle
välja det bästa från varje leverantör. Våra inköpsvolymer är stora vilket innebär bra ekonomi
för dig som kund.

Kunskap och service
Kunskap och service är två av våra viktigaste
nyckelord. Många av våra medarbetare har varit
med länge och har en erfarenhet som är svår att
matcha. Att bolaget ägs av de anställda borgar
för långsiktigt engagemang och god serviceanda.
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BATTERIER
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BATTERIER

BATTERIER
Ett bra batterival utgår alltid från en bra dialog. Vi lyssnar noggrant och finner
lösningar som uppfyller både dina och myndigheternas krav.
Vårt sortiment rymmer batterier för värmning och kylning i olika kvalitetsklasser
och materialkombinationer. Om standardprogrammet inte räcker till utvecklas
lösningar som passar just dina önskemål.

B

ehovet är alltid utgångspunkten
för vårt batterival. Vilka kanaler
och aggregat är batteriet äm-

nat för? Vilka specifika krav ställs med
utgångspunkt från miljön? Med nära
femtio års erfarenhet finner vi batterier
med rätt kvalitet, livslängd och ekonomi.

Direkt från hyllan eller lösningar skräddarsydda för dig
Tillgängligheten är viktig. På kortast möjliga tid ska vi kunna leverera exakt det du behöver.
Med hög kompetens, genomtänkt logistik och bra leverantörer kan vi möta dina krav
oavsett om ditt behov avser standardprodukter eller special.

ABC-standard hjälper oss tala samma språk
För att komma rätt i kommunikationen med dig som kund är det viktigt att tala samma
språk. Vår egen ABC-standard ger oss en gemensam klassificering vilket underlättar vid val
och byten av batteri och förhindrar felleveranser.

Eget beräkningsprogram
Vårt beräkningsprogram AC MasterSelection
är ett värdefullt hjälpmedel vid valet av batteri.
Oavsett bakgrundskunskap kan du utifrån dina
egna uppgifter göra optimala batterival sett till
kostnad, funktion, rörgeometri och material.
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BATTERIER

BATTERITYPER
I ett batteri påverkas luften som passerar
lamellerna av den vätska eller gas som flödar
genom batteriets rör. Stora variationer i funktionskrav gör det nödvändigt att erbjuda ett
sortiment som klarar tänkbara kombinationer
sett till geometrier, lameller och material.
Aircoils program omfattar det som krävs för
de flesta behov.

Värmebatterier
Värmebatteri

Ett värmebatteri värmer luften med hjälp av
vatten, köldmedium eller ånga.

Kylbatterier
Ett kylbatteri kyler luften med hjälp av vatten
eller köldmedium. Aircoil erbjuder högeffektiva kylbatterier med eller utan kondenstråg
för avledning av kondensat.

Värmeåtervinningsbatterier
Sammankoppling av kyl- och värmebatteri
skapar effektiva värmeåtervinningssystem.

Kombi3
Kombi3 är ett kombibatteri med separata
inlopp för kyla och värme men med gemensam retur. Uppdelningen av batteriet
optimerar varje driftsfall.
Med Kombi3 undviker du problem med
Kylbatteri

falska frysvaktslarm eller frysskador.

Kombi3 har
separata inlopp
för kyla och
värme men

Värmeåtervinningsbatteri
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gemensam retur.

BATTERIER

I ThermoGuard avleds det höga
vattentrycket i rörböjarna till rörsystemet
eller genom en säkerhetsventil.

THERMOGUARD FÖRHINDRAR SÖNDERFRYSNING
ThermoGuard är ett specialutvecklat frysskadeskydd som bygger på naturens egna lagar.
Ett specialbatteri som avlastar det höga vattentrycket i rörböjarna och förhindrar att
böjarna sprängs. Trycket avleds till rörsystemet eller genom en säkerhetsventil.

THERMOGUARD-FUNKTIONENS FÖRDELAR
• Förenkling av styrsystem utan risk för 		
frysskadeproblem.

• Eliminering av falska frysvaktslarm.
• Enkel funktion oberoende av ström-

• Shuntgrupp med internpump görs 		
överflödig.

försörjning.
ThermoGuard-batterier erbjuds i stan-

• Låga returtemperaturer, positivt vid 		
fjärrvärme.

dardutförande eller specialanpassade
till specifik kanal eller aggregat.

SÄV

7

INDUSTRIBATTERIER
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INDUSTRIBATTERIER

INDUSTRIBATTERIER
Sida vid sida med vårt breda program av standardbatterier kan vi erbjuda industribatterier specialanpassade efter just dina specifikationer.

A

IRCOIL har genom åren
utvecklat kundanpassade
batterier för kunder inom de

flesta industriella områden.
• Skogsindustri
• Stålindustri
• Gruvindustri
• Kraftindustri
• Kemisk industri
• Livsmedelsindustri

Dina krav, vår utgångspunkt
Vårt arbete påbörjas ofta redan i projekteringsstadiet där vi, utifrån dina och installationsmiljöns krav, leder dig till bästa kombinationen sett till material, funktion och utförande.
Batterierna ska ha en hög mekanisk hållbarhet och stå emot påfrestningar i samband med
rengöring. De måste klara höga tryck från luft och vätska och svara upp mot speciella
täthetskrav. Vid val av material måste vi även se till hur batteriet klarar korrosiva miljöer. En
viktig del är också att utförande och dokumentation uppfyller speciella tillverkningsnormer.

Vi har lösningarna
Vi kan hjälpa dig med rördimensioner från Ø5 mm upp till Ø21mm. Vi har också alla tänkbara kombinationer av geometrier och lameller för optimalt resultat vid just ditt driftsfall.
Med kunskap och erfarenhet skapas speciallösningar för varje ändamål som exempelvis:
• Förstärkta Cu-Al batterier för industriventilation och olika typer av torksystem
•		Ångbatterier för processindustrin
• Varmgalvaniserat stål eller rostfritt/syrafast
• Dubbelrörsbatterier för kraftindustrin
• Koppar, förtent koppar eller titanbatterier för marin/offshore
• Heresite eller Aluverbehandling för korrosiva miljöer
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KYLMEDELKYLARE
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KYLMEDELKYLARE

KYLMEDELKYLARE
Med en kylmedelkylare överförs värmen från din kylprocess till omgivande luft.
En energibesparande, driftsäker och underhållsfri teknik som med utmärkt resultat
kan tillämpas inom många områden, inte minst inom handel och industri.
Våra kylmedelkylare är också genomgående tysta och verkar inte störande
på sin omgivning.

M

EDIEKYLNING är kanske det område
vi på AIRCOIL arbetat allra längst
med. Tekniken är väl beprövad och

våra produkter har - med goda resultat - prövats
i de flesta sammanhang.

Nödvändigt med ett brett utbud
Kraven på en kylmedelkylare är höga och variationerna stora mellan olika användningsområden.
Vi har därför byggt upp ett heltäckande program
med utföranden från 10 kW-2 000 kW.
Erfarenhet och kompetens gör oss starka på specialtillämpningar liksom alla nödvändiga
tillbehör och påbyggnadskomponenter.

Rätt material, genomtänkt teknik
Materialvalen är viktiga då kylarna ska fungera även i tuffa miljöer. Produkterna erbjuds
i helaluminium men också i rostfritt stål. Som standard levereras kylaren med ett hölje av
varmförzinkad stålplåt, lamellpaket med kopparrör och aluminiumlameller.
Allt mer fokus läggs också på EC-motorer som ökar
möjligheterna till varvtalsstyrning och ger
en lägre energiförbrukning. Viktigt
är också att finna lösningar som
minimerar ljudnivån.
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FLÄKTKONVEKTORER
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FLÄKTKONVEKTORER

FLÄKTKONVEKTORER
Med en fläktkonvektor från AIRCOIL bestämmer du själv över rumsklimatet. Med
smarta, tystgående konvektorer försäkrar du dig om behaglig temperatur, året om.

E

n fläktkonvektor avger värme eller kyla
utifrån önskemål och är därför vanlig i
hotell, kontorsbyggnader, sjukhus, skolor

och privatbostäder där det är viktigt att kunna
styra rumsklimatet,
Fläktkonvektorn används tillsammans med
vattenburna värmekällor och är ett högintressant alternativ i kombination med exempelvis
värmepumpar.

För hemmet
Som villa- och fastighetsägare installerar du fläktkonvektorn som en del av husets klimatsystem. Konvektorerna ger mycket hög effekt och kan med utmärkt resultat användas vid
konvertering från direktverkande el till vattenburen värme.

För offentliga miljöer
För offentliga miljöer erbjuds kraftfulla fläktkonvektorer anpassade för byggnaden och
lokalens användning. Smarta styrsystem för kyla och värme i sekvens, komplett med
styrventiler och termoställdon.

Enkel installation
Fläktkonvektorerna monteras fristående på
vägg, i tak eller i undertak. Med leveransen följer
de monteringsfästen du behöver och sladdställ
nödvändiga för elektrisk installation.
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PRODUKTÖVERSIKT

HELTÄCKANDE INOM VÄRMEVÄXLING
Bred kunskap kring batterier gör att vi kan erbjuda även närliggande produkter där batterier
används. Lösningarna omfattar ofta även fläktar.
Här är en översikt av alla de produkter som du kan få hjälp med från AIRCOIL.

Batterier
Batterier
AIRCOIL
AIRCOIL erbjuder
erbjuder marknadens
marknadens starkaste
starkaste sortiment
sortiment av
av batterier.
batterier.
Vi kan
kan hjälpa
hjälpa dig
dig med
med rördimensioner
rördimensioner från
från Ø5
Ø5 mm
mm upp
upp till
till Ø21
Vi
med
kombinationer
av geometrier,
lameller och
material
Ø21 mm
med kombinationer
av geometrier,
lameller
och som
optimerarsom
resultatet
för ditt
driftsfall.
material
optimerar
resultatet
för ditt driftsfall.

Fläktar
Ventilation är i allt högre grad en fråga om elektronik och god
styrteknik. Genomtänkta konstruktioner effektiviserar luftflödet,
sparar energi och sänker driftskostnaderna. Vi erbjuder, direkt
från vårt lager, ett starkt produktprogram av fläktar med leveranser till både nyinstallation och utbyte.

Fläktkonvektorer
En fläktkonvektor avger värme eller kyla, allt utifrån användarens önskemål. De är därför vanliga överallt där det är viktigt
att styra rumsklimatet, i till exempel hotell, kontorsbyggnader,
sjukhus, skolor och privatbostäder. Fläktkonvektorn används
tillsammans med alla vattenburna värmekällor.

Fläktluftkylare
Fläktluftkylare finns i flera varianter och i storlekar för både
små och stora kyl-/frysrum. Fläktluftkylarna är försedda med
effektiva batterier och fläktar och levereras med ett hölje av
vitlackerad aluminium.
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PRODUKTÖVERSIKT

Kylmedelkylare/ luftfylld kondensor
Kundanpassade lösningar för varje anläggning. Samtliga produkter dimensioneras i egna beräkningsprogram och optimeras sett
till kapacitet, hållbarhet och pris. Materialvalen är noga genomtänkta för att kylarna ska kunna fungera i tuffa miljöer. Produkterna erbjuds i olika material, från helaluminium till rostfritt stål.

Plattvärmeväxlare
Plattvärmeväxlare för både inbyggnad i aggregat och platsbyggda anläggningar. Standardstorlekar upp till 2 500 x 2 400 mm
med olika lamelldelningar. Plattvärmeväxlaren erbjuds i olika
materialkombinationer. Helt i aluminium, epoxibehandlade eller
rostfritt stål. Om det behövs kan vi även förse plattvärmeväxlaren med en by-pass med spjäll.

Kyltorn/evaporativ kondensor
AIRCOIL erbjuder kyltorn från Evapco, marknadens mest kompletta producent. Produkten är CTI-certifierad och har, bland
annat, ett suveränt ytskydd i EVAPCOAT Z725. Olika utföranden
med axial- eller centrifugalfläktar innebär stor flexibilitet kring
prestanda och ljud. Evapco levererar även delar till andra kyltorn liksom reservdelar för eftermarknaden.

Rörväxlare / tubväxlare
Vi erbjuder rörväxlare för ett stort antal användningsområden
som dimensioneras utifrån aktuella behov. Rörväxlarna kan
användas för köldmedium, som kondensor och förångare, men
även inom industriella miljöer för värmeväxling mellan olika
vätskor som t.ex vatten och olja. Materialvalet är viktigt och
Aircoil kan erbjuda allt från stål till syrafast och kopparnickel.

Rördetaljer
Aircoil kan erbjuda bockade, kapade och lödda rördetaljer
med komplexa sammansättningar. Vi är en av få som kan
erbjuda bockade rör upp till Ø108 mm. Vi erbjuder bearbetade
detaljer i koppar, aluminium, järn, rostfritt och mässing.
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AIRCOIL erbjuder ett heltäckande program av batterier, kylmedelkylare,
fläktkonvektorer och andra värmeväxlare.
Ingen annan kan erbjuda ett lika brett sortiment av rörgeometrier,
rördimensioner och material. Ingen annan kan heller erbjuda den kunskap
och service som gör oss till det bästa alternativet för just dig. Välkommen
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till AIRCOIL. Vi är med dig hela vägen, från förfrågan till färdig leverans.

