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Gode grunde til at vælge
AMBERAIR COMPACT

Kundetilpasset aggregat:
Ξ Luftmængder op til 9.000 m3/h
Ξ Komponentvalg 

Pålidelighed:
Ξ Testet i hårde konditioner -35°C til +40°C, RH90%
Ξ Euroventcertificeret

Kvalitet i topklasse:
Ξ SD50+ kabinet: D1, L1, F9, T2, TB2

Hygiejnisk design:
Ξ  Høj dræningseffektivitet fra kondensbakke  

- 98% (5 l/m² på 20 min.)
Ξ  Let serviceadgang

Høj termisk virkningsgrad:
Ξ  Vekslereffektivitet op til 92%
 

AMBERAIR COMPACT CX
Skaber perfekt indeklima i:

Skoler                       Kontorer             Butikker        Offentlige bygninger          Industri           Hoteller

YDERLIGERE FORDELE
Til renoveringsprojekter
 
Du finder let en plads til et AmberAir Compact:
Ξ Kompakt størrelse til intern transport og montering i eksisterende lokaler;
Ξ Loftshængte aggregater (CXP) kan installeres under ophængte lofter på grund af deres lave højde;
Ξ  CXH og CXP AmberAir Compacts er designet til udendørs installation med korrekt beskyttelse fra nedbør.
Ξ Lavt lydniveau gør installationen i nærheden af arbejdszoner mulig.

AMBERAIR COMPACT CX: 
Exceptionelt ventilationsaggregat til dit projekt

AmberAir Compact-serien sammensmelter kombineret fleksibilitet på modulære enheder og høj produktionshas-
tighed for standardiserede enheder. En 3D-produktvalgssoftware gør produktkonfigurering let: vælg din enhed ud 
fra mere end 4000 kombinationer og overfør direkte til ventilationssystemets tegninger. Enestående aggregatkon-
struktion medfører højere samlet AHU-effektivitet, som er understøttet af testresultater på uafhængige laborato-
rier. 
Vi garanterer at produkterne har udvidet holdbarhed, lufttæthed, termisk effektivitet og ydeevne under  
europæiske klimabetingelser!



[m 3/h]

AmberAir Compact CXH / V fi ndes i syv størrelser. Hver størrelse har mulighed for to forskellige venti lator-
størrelser der leverer frisk luft  i området 400-9.000 m3/ h.

[m 3/h]

AMBERAIR COMPACT CXV- OG CXH-SERIEN

Aggregaterne er blevet testet ved beti ngelser fra -35 0C C ti l +40 0C, RH90% på uafh ængigt laboratorium.
Kvalitetskabinett et kombineret med topkvalitetskomponenter fra førende EU-virksomheder sikrer fremragende 
indeklima i ethvert klima!
Ξ Kabinett ets styrkeklasse D1 indikerer høj holdbarhed;
Ξ Tæthedsklasse L1 garanterer mindre end 1% lækage;
Ξ Filter by-pass lækage klasse F9 sikrer, at al luft  rengøres af fi ltre;
Ξ Termisk transmission T2 og termisk kuldebro klasse TB2 eliminerer risikoen for kondens på aggregat sider.
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[m 3/h]

EXCEPTIONELT AMBERAIR COMPACT CXV OG CHX DESIGN
Medfører højeff ekti ve aggregater, som er servicevenlige

1. Modstrømsvarmeveksler aluminium:
Ξ Eff ekti vitet op ti l 92%;
Ξ Separeret forsyning og udblæsningsluft : Minimal fugtoverførsel,  
    ingen luft blanding;
Ξ Lav vedligeholdelse;
Ξ Trykovervåget - frostbeskytt else ti l varmeveksler.

2. Integreret avanceret MCB-styringsprint:
Ξ Behovsstyret venti lati on;
Ξ Styring med betjeningspanel, pc via MB-Gateway, SALDA
    AIR-applikati on via WiFi eller CTS (ModBus, BACnet);
Ξ Kontrol og test af brandspjæld;
Ξ El. varme / forvarmer 0-10V styresignal;
Ξ Styring og frostbeskytt else af vandvarmer / forvarmer;
Ξ Styring af DX / vandkølefl ade, styring af afspæringsspjæld;
Ξ Konstant luft mængdestyring.

3. SD50 + kabinet:
Ξ Galvaniseret stål med pulverlakerede paneler;
Ξ Aluminiumsramme;
Ξ Varmeisolering: polyurethan 45 mm;
Ξ Termiske rammeprofi ler med 25 mm plastbånd;
Ξ Profi ler internt afrundet for nem rengøring.

4. 3 bypass muligheder: 
    100%, med recirkulati on eller segmenteret
5. Eff ekti ve EC-venti latorer med bagudbøjedeskovle på hjul: 2 størrelser.

6. Kondensbakke i rustf rit stål - høj dræningseff ekti vitet - 98% 
     (5 l /m² på 20 min).

7. 4 luft temperaturfølere (Tilluft , fraluft , udeluft  og afk ast).

8. Varmefl ader:
Ξ Integreret regulering af elektrisk varmelegeme (signal 0-10V);
Ξ Integreret vandvarmer. 
   Tilgængeligt ti lbehør ti l frostbeskytt else.

9. Filtre:
Ξ Syede posefi ltre (ekstern kasse) eller panelfi ltre 
  (integreret);

Ξ Klasser: Panelfi lter: Grove 65% (G4), ePM10 55% (M5), ePM1 70% (F7);
Ξ Posefi ltre: Grove 60% (G4), Grove 85% (М5), ePM10 75% (F7).
Ξ Overvågning af fi lterti lsmudsning: trykvagt, tryktransmitt er eller ti mer.
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AMBERAIR COMPACT CXP
Ξ Laveste højde blandt alle loft monterede AHU på markedet;
Ξ Lydsvag drift  (lydtrykniveau ved 3m - 37-49 dBA).
Ξ Tre monteringspositi oner: under loft et, på gulvet/taget eller vandret ved væggen.

AMBERAIR COMPACT CXP
Lavere end et normalt kaff ebord

AmberAir Compact 1CXP 385 mm

AmberAir Compact 2CXP 400 mm

AmberAir Compact 3CXP 400 mm

AmberAir Compact 4CXP 500 mm
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AMBERAIR COMPACT CXP ER KONSTRUERET 
TIL 3 FORSKELLIGE INSTALLATIONSMÅDER

1. Modstrømsvarmeveksler aluminium:
Ξ Eff ekti vitet op ti l 92%;
Ξ Separeret forsyning og udblæsningsluft : Minimal fugtoverførsel,  
    ingen luft blanding;
Ξ Lav vedligeholdelse;
Ξ Trykovervåget - frostbeskytt else ti l varmeveksler.

4. Filter 
Ξ Syede posefi ltre (ekstern kasse) eller panelfi ltre (integreret);
Ξ Klasser:
Ξ Panelfi lter: Grove 65% (G4), ePM10 55% (M5), ePM1 70% (F7);
Ξ Posefi ltre: Grove 60% (G4), Grove 85% (М5), ePM10 75% (F7).
Ξ Overvågning af fi lterti lsmudsning: trykvagt

2. Integreret avanceret MCB-styringsprint:
Ξ Behovsstyret venti lati on;
Ξ Styring med betjeningspanel, pc via MB-Gateway 
    (ModBus, BACnet);
Ξ Kontrol og test af brandspjæld;
Ξ El. varme / forvarmer 0-10V styresignal;
Ξ Styring og frostbeskytt else af vandvarmer / forvarmer;
Ξ Styring af DX / vandkølefl ade, styring af afspæringsspjæld;
Ξ Konstant luft mængde styring.

5. 100% motoriseret bypass-spjæld.

3. Dobbeltpladepaneler:
Ξ 50/30 mm mineraluldsisolering (T3) *
Ξ Korrosionsklasse C3, i galvaniseret stål pulverbelagt.

9. DTJ - fugti ghed / temperatursensor.

6. Eff ekti ve EC-venti latorer med bagudbøjedeskovle på hjul 

7. Varmefl ader
Ξ Integreret regulering af elektrisk varmelegeme (signal 0-10V);
Ξ Integreret vandvarmer. 

8. 3 luft temperaturfølere (ti lluft , udeluft  og afk ast).

*) - 50 mm panelisolering, 30 mm på døre; mulighed for at vælge 50 mm dørisolering.

CXP fi ndes i 4 størrelser, som giver mulighed for luft skift e i området 400 – 3.900 m³/h.
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SERVICEVENLIGT DESIGN
Sikrer det perfekte indeklima

En af hovedmålene ved udviklingen af AmberAir Compact, var at sikre stor servicevenlighed og god mulighed for 
rengøring.

Ξ Filterskift 
 Filtrenes ti lsmudsning overvåges via trykvagt eller 

ti mer. Filtrene kan nemt udskift es og på CXP varian-
ten kan fi ltrene udskift es uden at fj erne hovedpane-
let. Dett e forenkler fi lterskift  specielt når aggregatet 
er placeret hængende.

Ξ Rengøring
 Alle overfl ader inde i aggregatet er let ti lgængelige 

og modstandsdygti ge overfor de fl este almindelige 
rengøringsmidler. 

Ξ Udskift ning af komponenter
 Alle komponenter kan udtages for udskift ning, 

inspekti on eller rengøring ved hjælp af almindeligt 
værktøj.

FEM EFFEKTIVE FORDELE
AmberAir Compact CXH er i topklasse med hensyn ti l energieff ekti vitet

Op ti l 92% 
varmegenvinding

Eff ekti ve 
EC-venti latorer

Ekstern lækage <1% Klar ti l Behovsstyring Modulerende 
styring af elvarme-

fl ader

*  Fugti ghedssensor (RH) er integreret i CXP serien. For andre CX aggregater kan Fugti ghedssensoren ti lkøbes.
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Connection to Ethernet: 
via MB-Gateway

Demand ready control: 
integrated RH sensor 

(CXP) or optional CO 2 or 
presence sensors.

Mobile app for 
smartphone or tablet.

Connection to BMS via 
Modbus or BACnet 

(via MB-Gateway) protocols

Control panel

SMART LUFTBEHANDLING
AmberAir Compact aggregater betjenes via betjeningspanel, ethernet eller en mobil app. Styringen har 
mulighed for ti lslutning ti l Modbus RTU eller via BACnet (Tilkøb af MB-gateway). Aggregatet kan også over-
ordnet behovsstyres ved ti lkobling af CO2, RH eller bevægelsessensor.

Disse indbyggede funkti oner sikrer nem betjening og et behageligt indeklima, samti digt spares op ti l 30% 
på elforbruget.

4 system modes

Ugeskema

Ferieskema

Natkøling

Konstantt ryksdrift 

Konstantf lowsdrift 

BOOST funkti on

Brændeovnsfunkti on

CO2 redukti on

Fugti ghedsredukti on

Tørhedssikring
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TILBEHØR TIL ET EFFEKTIVT VENTILATIONSSYSTEM
Vandvarmefl ader 

og DX fl ader
Elektriske forvarmefl ader 

(0-10V styresignal)
Spjæld og aktuatorer Flange adaptorer og 

fl eksible samlinger
Enkeltkanals eller dob-

let lyddæmpere

Indtags- og afk ast-
hætt er

Skinner ti l CXP tagmon-
tage

Bevægelsessensor, 
CO2 sensor, RH sen-

sor, tryktransmitt er og 
røgdetektor

El-bimåler Blandekreds og andre 
dele ti l blandesøjfe på 

varmefl ade

KVALITET
Eft erprøvet ved omhyggelige test

Alle AmberAir Compact varianter har gennemgået utallige tests for at garantere pålidelig drift  under alle forhold:
Ξ Test i klimakammer: Termisk eff ekti vitet, ydeevne og anti frostbeskytt else af modstrømsveksler under 
    skrappe forhold -35°C ti l +40°C RH90% 
Ξ Multi rørsluft fl owsmålinger specielt for måling af venti latorernes aerodynamiske fl owkarakteristi kker.
Ξ Støjmålingskammer: for bestemmelse af lydeff ektkurver.
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Smart konfi gureringsværktøj 

VENTMASTER V5

AmberAir Compact CX udvælgelse og konfi gurering udføres nemt i VENTMASTER:
Ξ 3D modellering
Ξ Automati sk valg af varmefl ade
Ξ Export af tegninger i *.DXF fi lformat
Ξ Export af tegning og tekniske data ti l Autodesk Revit
Ξ LCC beregning

Vælg den bedste aggregatløsning ved at benytt e LCC beregning med 
Ξ Investering
Ξ Aggregat elforbrug
Ξ Forbrug ti l varme (el eller vandvarmefl ader)

AiRFORCE
Håndværkervej 10 │ 8881 Thorsø

T: +45 58 58 58 54 │ www.airforce.dk │ info@airforce.dk

Al
le

 re
tti  

gh
ed

er
 fo

rb
eh

ol
de

s

11



SALGSBROCHURE

Alle rettigheder forbeholdes. AiRFORCE 2021.02

in

Kontakt AiRFORCE

Håndværkervej 10
DK-8881 Thorsø

Telefon:  +45 5858 5854

E-mail:  info@airforce.dk

www.airforce.dk

company/airforce

AMBERAIR 
SALGSBROCHURE

Excepti onelt 
venti lati onsaggregat 
ti l dit projekt




