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Covents smarte luftbehandlings-
anlegg gir bygg som varer. 

Covent tilbyr luftbehandlingsanlegg til både inn- og utland, som utnytter 
miljøet og dets energi på en effektiv og skånsom måte.

Svømmehaller inneholder en stor mengde fuktighet,  
noe som kan skade selve bygget og byggets  
innventar. Det kreves derfor gode avfuktings-
produkter for å ta vare på byggverket. Det er i 
tillegg viktig å ta vare på et godt inneklima for alle 
som oppholder seg i svømmeanlegget, slik at en 
kombinerer både god ventilasjon, god avfukting 
og lavt energiforbruk.

Covent har produsert aggregater for ulike behov siden 
syttitallet. Blant annet ventilasjonsaggregater for ulike  
segmenter som næringsbygg, industri, marine, 
offshore og i senere tid også til svømmehaller.

Covent har lansert en serie avfuktingsaggregater,
spesielt egnet for korrosiv luft som i svømmehaller. 
Sammen med Covent sin energisparingsprofil, klarer 
vi å løse oppgaven med lavt energiforbruk, godt 
inneklima og uten fuktskader.

Forståelsen av å ta vare på den store energimengden 
som ligger i en svømmehall, utnytte denne til andre  
oppgaver som oppvarming av bassengvann eller  
forbruksvann til dusjanlegg, gir store energibesparelser.

Samtidig som en hindrer at fuktigheten skal ødelegge 
materialene i selve bygget.

Ved nattdrift, eller ved liten aktivitet i bassenget, kan 
en ofte kjøre anlegget med mindre friskluftsmengde 
og stor omluftsmengde. Tilsvarende når aktiviteten 
i bassenget øker, og friskluft behovet øker, så går 
anlegget automatisk over i ny driftsform.

Avanserte styresystemer med dynamiske system-
bilder viser til enhver tid anleggets driftsform. Den 
trygghet som ligger i en effektiv og oversiktlig styring, 
gjør det enklere for driftspersonalet, og sikrer en 
forsvarlig drift av avfuktingsanlegget.

Gjennom mange års erfaring med aggregater til skip 
– både supply-skip i Nordsjøen, og offshore-leveranser, 
har vi benyttet kompetansen og erfaringene til også å 
gjelde svømmehaller.

Materialvalg og varmepumpeteknologi er områder som  
Covent har bygget opp med lang erfaring. Derfor 
har vi løsninger som lett implementeres inn i dette 
segmentet.

GODT  
INNEKLIMA

SVØMMEHALLSAGGREGATER
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PRINSIPP FOR VARMEPUMPELØSNING ER BASERT 
PÅ TO ULIKE BEHOV:

1. Der en kan benytte varmepumpe til oppvarming av 
ulike varmebehov til bassengvann og forbruksvann. 

2. Eller der en primært benytter varmepumpen til 
avfuktning, og luftoppvarming, med mulighet for 
restleveranse til bassengvannet. Den siste for å 
redusere effekt til kompressoren.

Våre svømmehallsaggregater lages med galvaniserte 
materialer som pulverlakkeres med epoxy på alle 
innvendige flater. Gjelder også vifter og spjeld. Alle 
batterier lages med lakkerte rammer, alupaint finner 
og Cu rør. Dette for å sikre at det ikke vil korrodere på 
noen overflater. Selve gjennvinneren lages i epoxy-
lakkert aluminium. 

Filterrammen, hvor en foretar filterskift, lager vi 
derimot i syrefast stål AISI 316L.

Ved fabrikken har Covent fagfolk for alle oppgaver 
innen styring, kommunikasjon og systemoppbygging, 
sammen med varmepumpe- og kjølekompetanse. 
Dette er en trygghet som Covent kan videreføre til 
sine kunder, der service og oppfølging vil være en 
viktig faktor.

Covent har en aggregatserie for avfukting i en rekke 
størrelser, tilpasset alle typer svømmeanlegg. I tillegg 
kan de ulike standarder tilpasses akkurat ditt behov. 
Aktiviteten i bassenget, sammen med vanntemperatur 
i forhold til romtemperatur er avgjørende når 
avfukting skal beregnes. Slik informasjon er tilgjengelig 
ved beregning. Utvalg standardaggregater for 
avfuktning:

CK Nominell luftmengde m³/h Avfuktingskapasitet1 kg/h Kondensatoreffekt kW

3, 3500 8/15 11

3,5 4500 10/19 15

4 5200 12/22 18

5 7000 16/29 25

6 9000 21/38 30

7 10000 23/42 36

8 13000 30/55 45

9 15750 36/66 52

10 20000 45/84 69

11 26000 59/110 81

12 37000 83/155 119

1Avfuktingskapasitet, nattdrift/30% uteluft. Dimensjonerende tilstand: Svømmehall 30°C 55% RH, ute 15°C 60% RH.
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100% omluft med avfukting.
Svømmehall: 100 % omluft med avfukting 
 

 

 
 
Spjeldene KA 48 – KA 50 er stengt. 
Spjeldene KA 42 –KA 43 er delvis åpne. 
RH 50 oppgir at det er for høy fuktighet i svømmehallen, og avfuktingen starter. 
Ca. 30 % av luftmengden går gjennom kjølebatteriet for at en effektiv avfukting skal finne sted. 
Lufttemperatur etter kjølebatteri er ca. 12°C. Denne luften ‘forkjøler’ luften fra svømmehallen via kryssveksler før den går inn i kjølebatteriet. 
Luften etter kjølebatteri oppvarmes i kryssveksleren, før den ettervarmes i kondensatorbatteri, eventuelt varmebatterier. 
Det er montert inn en varmegjenvinner (dx/vann) for eventuelt overføre energi til bassengoppvarming. 
Returluften blandes med omluft i spjeld KA 43, og varmes opp via kondensatorbatteri eller varmtvannsbatteri eller elektrisk batteri. 

Svømmehall: Dagdrift 
 

 

 
 
Ved dagdrift er det normalt 30% friskluft. 30% luftmengde gjennom spjeldet KA 43. Dvs. 70% av luftmengden gjennom kjølebatteriet for avfukting. Denne energien brukes 
til oppvarming av bassengvann og eventuelt restoppvarming av ventilasjonsluften. 
Nå får vi ca. følgende tilstand: Avtrekksluft etter vgv., ca. 22 °C og 90% RH. Etter kjølebatteri ca. 17,5 °C 100% RH. 
Det lettest er å se på luftmengdefordeling i h³/h. 
Hvis total luftmengde er 10 000 m³/h, går 3000 gjennom spjeld KA 43, 7000 m³/h går gjennom plateveksler og kjølebatteri. 3000 m³/h går som avkastluft, og 4000 m³/h går 
gjennom spjeld KA 42. 
Vi får nå blanding av 3 typer lufttilstander på tilluften: 
1 Uteluft, 3000 m³/h, 15°C 60% RH. (6,3 g/kg) 
2. Omluft gjennom spjeldet KA 42, 4000 m³/h, 17,5 °C 100% RH. (12,3 g/kg) 
3.Luften 1 og 2 blandes før plateveksler, til 16,4 °C og 9,7 g/kg (85% RH) 
4. Oppvarming av tilluft i plateveksler til ca. 25°C og 50% RH, (9,7 g/kg) 
5. Vi får nå en blanding av 3000 m³/h omluft fra spjeld KA 43 (30°C og 55% RH) og luft fra pkt. 4 ovenfor, 7000 m³/h. 26,5 °C og 11,3 g/kg. 
 
Som dere ser nå, er det meget god  ‘avfukting’ med å tilføre uteluft. Kjøleanlegget (VP) benyttes til å gjenvinne mer energi fra avkastluften til eventuelt bassengvann eller 
tilluft. 

100 % omluft med avfukting

Dagdrift

Spjeldene KA 48 – KA 50 er stengt.  Spjeldene KA 42 –KA 
43 er delvis åpne. 
RH 50 oppgir at det er for høy fuktighet i svømmehallen, og 
avfuktingen starter.
Ca. 30 % av luftmengden går gjennom kjølebatteriet for at 
en effektiv avfukting skal finne sted.
Lufttemperatur etter kjølebatteri er ca. 12°C. Denne luften 
‘forkjøler’ luften fra svømmehallen via kryssveksler før den 
går inn i kjølebatteriet.

Luften etter kjølebatteri oppvarmes i kryssveksleren, før den 
ettervarmes i kondensatorbatteri, eventuelt varmebatterier.
Det er montert inn en varmegjenvinner (dx/vann) for 
eventuelt overføre energi til bassengoppvarming.
Returluften blandes med omluft i spjeld KA 43, og varmes 
opp via kondensatorbatteri eller varmtvannsbatteri eller 
elektrisk batteri.

Ved dagdrift er det normalt 30% friskluft. 30% luftmengde 
gjennom spjeldet KA 43. Dvs. 70% av luftmengden gjennom 
kjølebatteriet for avfukting. Denne energien brukes til 
oppvarming av bassengvann og eventuelt restoppvarming av 
ventilasjonsluften.
Nå får vi ca. følgende tilstand: Avtrekksluft etter vgv.,  
ca. 22°C og 90% RH. Etter kjølebatteri ca. 17,5°C 100% RH.
Det lettest er å se på luftmengdefordeling i h³/h.
Hvis total luftmengde er 10 000 m³/h, går 3000 gjennom 
spjeld KA 43, 7000 m³/h går gjennom plateveksler og 
kjølebatteri. 3000 m³/h går som avkastluft, og 4000 m³/h 
går gjennom spjeld KA 42.
Vi får nå blanding av 3 typer lufttilstander på tilluften: 

1 Uteluft, 3000 m³/h, 15°C 60% RH. (6,3 g/kg)
2. Omluft gjennom spjeldet KA 42, 4000 m³/h, 17,5°C 100% 

RH. (12,3 g/kg)
3.Luften 1 og 2 blandes før plateveksler, til 16,4°C og 9,7 g/

kg (85% RH)
4. Oppvarming av tilluft i plateveksler til ca. 25°C og 50% RH, 

(9,7 g/kg)
5. Vi får nå en blanding av 3000 m³/h omluft fra spjeld KA 

43 (30°C og 55% RH) og luft fra pkt. 4 ovenfor, 7000m³/h. 
26,5°C og 11,3 g/kg.

Som dere ser nå, er det meget god  ‘avfukting’ med å tilføre 
uteluft. Kjøleanlegget (VP) benyttes til å gjenvinne mer energi 
fra avkastluften til eventuelt bassengvann eller tilluft.

Avfukting skjer enkelt ved å kjøle ned 
avtrekksluften, slik at fuktigheten kondenserer til 
vann og kan dreneres bort. God og solid 
kjølekompressor er montert inne i anlegget, med 
korte rørføringer og god styring. Vi benytter 
elektronisk ekspansjonsventil, elektroniske over- 
og undertrykks pressostater, samt oversiktlig 
kontroll av utstyret. Oljevarmer som holder 
kompressoren klar til start til enhver tid. 

Varmeveksleren mellom dX og vann er installert 
tett på kompressoren og kjølebatteriet, og gir lett 
tilgang for videre kobling til annet oppvarmings 
behov. Tilkoblingspunkter er tilgjengelige på 
utsiden av aggregat, godt merket for lett 
montering.

Avfukting og varmepumpe

Svømmehall:Nattdrift, 100% omluft, oppvarming. Ingen avfukting 
 

 

 
 
Spjeldene KA 42 – KA 48 –KA 50 er stengt. 
Spjeld KA 43 er åpent 

Eksempler på funksjoner  
for optimal energibesparelse
100% omluft, oppvarming. Ingen avfukting

Spjeldene KA 42 – KA 48 –KA 50 er stengt. 
Spjeld KA 43 er åpent

Dimensjonerende tilstand:  
Svømmehall 30°C 55% RH, ute 15°C 60% RH

Dimensjonerende tilstand:  
Svømmehall 30°C 55% RH, ute 15°C 60% RH

Dimensjonerende tilstand:  
Svømmehall 30°C 55% RH, ute 15°C 60% RH

Dagdrift

Svømmehall: 100 % omluft med avfukting 
 

 

 
 
Spjeldene KA 48 – KA 50 er stengt. 
Spjeldene KA 42 –KA 43 er delvis åpne. 
RH 50 oppgir at det er for høy fuktighet i svømmehallen, og avfuktingen starter. 
Ca. 30 % av luftmengden går gjennom kjølebatteriet for at en effektiv avfukting skal finne sted. 
Lufttemperatur etter kjølebatteri er ca. 12°C. Denne luften ‘forkjøler’ luften fra svømmehallen via kryssveksler før den går inn i kjølebatteriet. 
Luften etter kjølebatteri oppvarmes i kryssveksleren, før den ettervarmes i kondensatorbatteri, eventuelt varmebatterier. 
Det er montert inn en varmegjenvinner (dx/vann) for eventuelt overføre energi til bassengoppvarming. 
Returluften blandes med omluft i spjeld KA 43, og varmes opp via kondensatorbatteri eller varmtvannsbatteri eller elektrisk batteri. 

Svømmehall: Dagdrift 
 

 

 
 
Ved dagdrift er det normalt 30% friskluft. 30% luftmengde gjennom spjeldet KA 43. Dvs. 70% av luftmengden gjennom kjølebatteriet for avfukting. Denne energien brukes 
til oppvarming av bassengvann og eventuelt restoppvarming av ventilasjonsluften. 
Nå får vi ca. følgende tilstand: Avtrekksluft etter vgv., ca. 22 °C og 90% RH. Etter kjølebatteri ca. 17,5 °C 100% RH. 
Det lettest er å se på luftmengdefordeling i h³/h. 
Hvis total luftmengde er 10 000 m³/h, går 3000 gjennom spjeld KA 43, 7000 m³/h går gjennom plateveksler og kjølebatteri. 3000 m³/h går som avkastluft, og 4000 m³/h går 
gjennom spjeld KA 42. 
Vi får nå blanding av 3 typer lufttilstander på tilluften: 
1 Uteluft, 3000 m³/h, 15°C 60% RH. (6,3 g/kg) 
2. Omluft gjennom spjeldet KA 42, 4000 m³/h, 17,5 °C 100% RH. (12,3 g/kg) 
3.Luften 1 og 2 blandes før plateveksler, til 16,4 °C og 9,7 g/kg (85% RH) 
4. Oppvarming av tilluft i plateveksler til ca. 25°C og 50% RH, (9,7 g/kg) 
5. Vi får nå en blanding av 3000 m³/h omluft fra spjeld KA 43 (30°C og 55% RH) og luft fra pkt. 4 ovenfor, 7000 m³/h. 26,5 °C og 11,3 g/kg. 
 
Som dere ser nå, er det meget god  ‘avfukting’ med å tilføre uteluft. Kjøleanlegget (VP) benyttes til å gjenvinne mer energi fra avkastluften til eventuelt bassengvann eller 
tilluft. 

100 % omluft med avfukting

Dagdrift

Spjeldene KA 48 – KA 50 er stengt.  Spjeldene KA 42 –KA 
43 er delvis åpne. 
RH 50 oppgir at det er for høy fuktighet i svømmehallen, og 
avfuktingen starter.
Ca. 30 % av luftmengden går gjennom kjølebatteriet for at 
en effektiv avfukting skal finne sted.
Lufttemperatur etter kjølebatteri er ca. 12°C. Denne luften 
‘forkjøler’ luften fra svømmehallen via kryssveksler før den 
går inn i kjølebatteriet.

Luften etter kjølebatteri oppvarmes i kryssveksleren, før den 
ettervarmes i kondensatorbatteri, eventuelt varmebatterier.
Det er montert inn en varmegjenvinner (dx/vann) for 
eventuelt overføre energi til bassengoppvarming.
Returluften blandes med omluft i spjeld KA 43, og varmes 
opp via kondensatorbatteri eller varmtvannsbatteri eller 
elektrisk batteri.

Ved dagdrift er det normalt 30% friskluft. 30% luftmengde 
gjennom spjeldet KA 43. Dvs. 70% av luftmengden gjennom 
kjølebatteriet for avfukting. Denne energien brukes til 
oppvarming av bassengvann og eventuelt restoppvarming av 
ventilasjonsluften.
Nå får vi ca. følgende tilstand: Avtrekksluft etter vgv.,  
ca. 22°C og 90% RH. Etter kjølebatteri ca. 17,5°C 100% RH.
Det lettest er å se på luftmengdefordeling i h³/h.
Hvis total luftmengde er 10 000 m³/h, går 3000 gjennom 
spjeld KA 43, 7000 m³/h går gjennom plateveksler og 
kjølebatteri. 3000 m³/h går som avkastluft, og 4000 m³/h 
går gjennom spjeld KA 42.
Vi får nå blanding av 3 typer lufttilstander på tilluften: 

1 Uteluft, 3000 m³/h, 15°C 60% RH. (6,3 g/kg)
2. Omluft gjennom spjeldet KA 42, 4000 m³/h, 17,5°C 100% 

RH. (12,3 g/kg)
3.Luften 1 og 2 blandes før plateveksler, til 16,4°C og 9,7 g/

kg (85% RH)
4. Oppvarming av tilluft i plateveksler til ca. 25°C og 50% RH, 

(9,7 g/kg)
5. Vi får nå en blanding av 3000 m³/h omluft fra spjeld KA 

43 (30°C og 55% RH) og luft fra pkt. 4 ovenfor, 7000m³/h. 
26,5°C og 11,3 g/kg.

Som dere ser nå, er det meget god  ‘avfukting’ med å tilføre 
uteluft. Kjøleanlegget (VP) benyttes til å gjenvinne mer energi 
fra avkastluften til eventuelt bassengvann eller tilluft.

Avfukting skjer enkelt ved å kjøle ned 
avtrekksluften, slik at fuktigheten kondenserer til 
vann og kan dreneres bort. God og solid 
kjølekompressor er montert inne i anlegget, med 
korte rørføringer og god styring. Vi benytter 
elektronisk ekspansjonsventil, elektroniske over- 
og undertrykks pressostater, samt oversiktlig 
kontroll av utstyret. Oljevarmer som holder 
kompressoren klar til start til enhver tid. 

Varmeveksleren mellom dX og vann er installert 
tett på kompressoren og kjølebatteriet, og gir lett 
tilgang for videre kobling til annet oppvarmings 
behov. Tilkoblingspunkter er tilgjengelige på 
utsiden av aggregat, godt merket for lett 
montering.

Avfukting og varmepumpe

Svømmehall:Nattdrift, 100% omluft, oppvarming. Ingen avfukting 
 

 

 
 
Spjeldene KA 42 – KA 48 –KA 50 er stengt. 
Spjeld KA 43 er åpent 

Eksempler på funksjoner  
for optimal energibesparelse
100% omluft, oppvarming. Ingen avfukting

Spjeldene KA 42 – KA 48 –KA 50 er stengt. 
Spjeld KA 43 er åpent

Dimensjonerende tilstand:  
Svømmehall 30°C 55% RH, ute 15°C 60% RH

Dimensjonerende tilstand:  
Svømmehall 30°C 55% RH, ute 15°C 60% RH

Dimensjonerende tilstand:  
Svømmehall 30°C 55% RH, ute 15°C 60% RH

100% omluft, oppvarming. Ingen avfukting.

EKSEMPLER PÅ FUNKSJONER FOR OPTIMAL 
ENERGIBESPARELSE

Svømmehall: 100 % omluft med avfukting 
 

 

 
 
Spjeldene KA 48 – KA 50 er stengt. 
Spjeldene KA 42 –KA 43 er delvis åpne. 
RH 50 oppgir at det er for høy fuktighet i svømmehallen, og avfuktingen starter. 
Ca. 30 % av luftmengden går gjennom kjølebatteriet for at en effektiv avfukting skal finne sted. 
Lufttemperatur etter kjølebatteri er ca. 12°C. Denne luften ‘forkjøler’ luften fra svømmehallen via kryssveksler før den går inn i kjølebatteriet. 
Luften etter kjølebatteri oppvarmes i kryssveksleren, før den ettervarmes i kondensatorbatteri, eventuelt varmebatterier. 
Det er montert inn en varmegjenvinner (dx/vann) for eventuelt overføre energi til bassengoppvarming. 
Returluften blandes med omluft i spjeld KA 43, og varmes opp via kondensatorbatteri eller varmtvannsbatteri eller elektrisk batteri. 

Svømmehall: Dagdrift 
 

 

 
 
Ved dagdrift er det normalt 30% friskluft. 30% luftmengde gjennom spjeldet KA 43. Dvs. 70% av luftmengden gjennom kjølebatteriet for avfukting. Denne energien brukes 
til oppvarming av bassengvann og eventuelt restoppvarming av ventilasjonsluften. 
Nå får vi ca. følgende tilstand: Avtrekksluft etter vgv., ca. 22 °C og 90% RH. Etter kjølebatteri ca. 17,5 °C 100% RH. 
Det lettest er å se på luftmengdefordeling i h³/h. 
Hvis total luftmengde er 10 000 m³/h, går 3000 gjennom spjeld KA 43, 7000 m³/h går gjennom plateveksler og kjølebatteri. 3000 m³/h går som avkastluft, og 4000 m³/h går 
gjennom spjeld KA 42. 
Vi får nå blanding av 3 typer lufttilstander på tilluften: 
1 Uteluft, 3000 m³/h, 15°C 60% RH. (6,3 g/kg) 
2. Omluft gjennom spjeldet KA 42, 4000 m³/h, 17,5 °C 100% RH. (12,3 g/kg) 
3.Luften 1 og 2 blandes før plateveksler, til 16,4 °C og 9,7 g/kg (85% RH) 
4. Oppvarming av tilluft i plateveksler til ca. 25°C og 50% RH, (9,7 g/kg) 
5. Vi får nå en blanding av 3000 m³/h omluft fra spjeld KA 43 (30°C og 55% RH) og luft fra pkt. 4 ovenfor, 7000 m³/h. 26,5 °C og 11,3 g/kg. 
 
Som dere ser nå, er det meget god  ‘avfukting’ med å tilføre uteluft. Kjøleanlegget (VP) benyttes til å gjenvinne mer energi fra avkastluften til eventuelt bassengvann eller 
tilluft. 

100 % omluft med avfukting

Dagdrift

Spjeldene KA 48 – KA 50 er stengt.  Spjeldene KA 42 –KA 
43 er delvis åpne. 
RH 50 oppgir at det er for høy fuktighet i svømmehallen, og 
avfuktingen starter.
Ca. 30 % av luftmengden går gjennom kjølebatteriet for at 
en effektiv avfukting skal finne sted.
Lufttemperatur etter kjølebatteri er ca. 12°C. Denne luften 
‘forkjøler’ luften fra svømmehallen via kryssveksler før den 
går inn i kjølebatteriet.

Luften etter kjølebatteri oppvarmes i kryssveksleren, før den 
ettervarmes i kondensatorbatteri, eventuelt varmebatterier.
Det er montert inn en varmegjenvinner (dx/vann) for 
eventuelt overføre energi til bassengoppvarming.
Returluften blandes med omluft i spjeld KA 43, og varmes 
opp via kondensatorbatteri eller varmtvannsbatteri eller 
elektrisk batteri.

Ved dagdrift er det normalt 30% friskluft. 30% luftmengde 
gjennom spjeldet KA 43. Dvs. 70% av luftmengden gjennom 
kjølebatteriet for avfukting. Denne energien brukes til 
oppvarming av bassengvann og eventuelt restoppvarming av 
ventilasjonsluften.
Nå får vi ca. følgende tilstand: Avtrekksluft etter vgv.,  
ca. 22°C og 90% RH. Etter kjølebatteri ca. 17,5°C 100% RH.
Det lettest er å se på luftmengdefordeling i h³/h.
Hvis total luftmengde er 10 000 m³/h, går 3000 gjennom 
spjeld KA 43, 7000 m³/h går gjennom plateveksler og 
kjølebatteri. 3000 m³/h går som avkastluft, og 4000 m³/h 
går gjennom spjeld KA 42.
Vi får nå blanding av 3 typer lufttilstander på tilluften: 

1 Uteluft, 3000 m³/h, 15°C 60% RH. (6,3 g/kg)
2. Omluft gjennom spjeldet KA 42, 4000 m³/h, 17,5°C 100% 

RH. (12,3 g/kg)
3.Luften 1 og 2 blandes før plateveksler, til 16,4°C og 9,7 g/

kg (85% RH)
4. Oppvarming av tilluft i plateveksler til ca. 25°C og 50% RH, 

(9,7 g/kg)
5. Vi får nå en blanding av 3000 m³/h omluft fra spjeld KA 

43 (30°C og 55% RH) og luft fra pkt. 4 ovenfor, 7000m³/h. 
26,5°C og 11,3 g/kg.

Som dere ser nå, er det meget god  ‘avfukting’ med å tilføre 
uteluft. Kjøleanlegget (VP) benyttes til å gjenvinne mer energi 
fra avkastluften til eventuelt bassengvann eller tilluft.

Avfukting skjer enkelt ved å kjøle ned 
avtrekksluften, slik at fuktigheten kondenserer til 
vann og kan dreneres bort. God og solid 
kjølekompressor er montert inne i anlegget, med 
korte rørføringer og god styring. Vi benytter 
elektronisk ekspansjonsventil, elektroniske over- 
og undertrykks pressostater, samt oversiktlig 
kontroll av utstyret. Oljevarmer som holder 
kompressoren klar til start til enhver tid. 

Varmeveksleren mellom dX og vann er installert 
tett på kompressoren og kjølebatteriet, og gir lett 
tilgang for videre kobling til annet oppvarmings 
behov. Tilkoblingspunkter er tilgjengelige på 
utsiden av aggregat, godt merket for lett 
montering.

Avfukting og varmepumpe

Svømmehall:Nattdrift, 100% omluft, oppvarming. Ingen avfukting 
 

 

 
 
Spjeldene KA 42 – KA 48 –KA 50 er stengt. 
Spjeld KA 43 er åpent 

Eksempler på funksjoner  
for optimal energibesparelse
100% omluft, oppvarming. Ingen avfukting

Spjeldene KA 42 – KA 48 –KA 50 er stengt. 
Spjeld KA 43 er åpent

Dimensjonerende tilstand:  
Svømmehall 30°C 55% RH, ute 15°C 60% RH

Dimensjonerende tilstand:  
Svømmehall 30°C 55% RH, ute 15°C 60% RH

Dimensjonerende tilstand:  
Svømmehall 30°C 55% RH, ute 15°C 60% RH

Spjeldene KA 520 – KA 401 –KA 501 er stengt.
Spjeld KA 420 er åpent

Dimensjonerende tilstand:  
Svømmehall 30°C 55% RH, ute 15°C 60% RH

Dimensjonerende tilstand:  
Svømmehall 30°C 55% RH, ute 15°C 60% RH

Spjeldene KA 401 – KA 501 er stengt. Spjeldene  
KA 502 – KA 420 er delvis åpne. RH 50 oppgir at det er 
for høy fuktighet i svømmehallen, og avfuktingen starter. 
Ca. 30% av luftmengden går gjennom kjølebatteriet for 
at en effektiv avfukting skal finne sted. Lufttemperatur 
etter kjølebatteri er ca. 12°C. Denne luften ‘forkjøler’ 
luften fra svømmehallen via kryssveksler før den går inn i 
kjølebatteriet.

Luften etter kjølebatteri oppvarmes i kryssveksleren 
før den ettervarmes i kondensatorbatteri, eventuelt 
varmebatterier. Det er montert inn en varmegjenvinner 
(dx/vann) for eventuelt overføre energi til basseng-
oppvarming. Returluften blandes med omluft i spjeld 
KA 420, og varmes opp via kondensatorbatteri eller 
varmtvannsbatteri eller elektrisk batteri.

Dimensjonerende tilstand: 
Svømmehall 30°C 55% RH, ute 15 ‘C 60% RH

1. Uteluft, 3000 m³/h, 15°C 60% RH. (6,3 g/kg)
2. Omluft gjennom spjeldet KA 520, 4000 m³/h, 17,5°C  

100% RH. (12,3 g/kg)
3. Luften 1 og 2 blandes før plateveksler, til 16,4°C og  

9,7 g/kg (85% RH)
4. Oppvarming av tilluft i plateveksler til ca. 25°C og  

50% RH, (9,7 g/kg)
5. Vi får nå en blanding av 3000 m³/h omluft fra spjeld  

KA 420 (30°C og 55% RH) og luft fra pkt. 4 ovenfor, 7 
000 m³/h. 26,5°C og 11,3 g/kg.

Som dere ser nå er det meget god “avfukting” med å tilføre 
uteluft. Kjøleanlegget (VP) benyttes til å gjenvinne mer 
energi fra avkastluften til eventuelt bassengvann eller tilluft.

Ved dagdrift er det normalt 30% friskluft. 30% luftmengde 
gjennom spjeldet KA 420. Dvs. 70% av luftmengden 
gjennom kjølebatteriet for avfukting. 
Denne energien brukes til oppvarming av bassengvann og 
eventuelt restoppvarming av ventilasjonsluften. 

Nå får vi ca. følgende tilstand: Avtrekksluft etter vgv.,  
ca. 22°C og 90% RH. Etter kjølebatteri ca. 17,5°C 100% RH. 
Det letteste er å se på luftmengdefordelingen i h³/h. Hvis 
total luftmengde er 10 000 m³/h, går 3000 gjennom spjeld 
KA 420, 7000 m³/h går gjennom plateveksler og kjølebatteri. 
3000 m³/h går som avkastluft, og 4000 m³/h går gjennom 
spjeld KA 520. Vi får nå blanding av 3 typer lufttilstander på 
tilluften:
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Avfukting skjer enkelt ved å kjøle ned avtrekksluften, 
slik at fuktigheten kondenserer og kan dreneres bort.  
God og solid kjølekompressor er montert inne i 
anlegget, med korte rørføringer og god styring. Vi 
benytter elektronisk ekspansjonsventil, elektroniske 
over- og undertrykkspressostater, samt oversiktlig 
kontroll av utstyret. Oljevarmer som holder 
kompressoren klar til start til enhver tid.

Varmeveksleren mellom dX og vann er installert tett  
på kompressoren og kjølebatteriet, og gir lett tilgang  
for videre kobling til annet oppvarmings behov. 
Tilkoblingspunkter er tilgjengelige på utsiden av 
aggregat, godt merket for lett montering.

AVFUKTING OG  
VARMEPUMPE Alle komponenter i et avfuktingsaggregat er valgt ut  

fra optimal driftssikkerhet. Den korrosive avtrekksluften 
vil angripe de ulike materialer. Dette gir korrosjon 
dersom kvaliteten ikke er tilpasset.

Selve kryss-varmeveksleren er i epoxy lakkert aluminium, 
og tåler denne klorholdige luften meget bra. Det 
samme er for alle spjeld internt i aggregatet. De er 
også epoxybehandlet, og styres av spjeldmotorer  
som er beregnet for å stå i korrosiv atmosfære. 

Filterfront er laget i syrefast stål, AISI 316L, for å unngå 
slitasje på epoxy lakk ved filterskifter.

Batteriene er også laget med tanke på lang levetid. 
Her er selve rammeverket epoxylakkert som resten  
av aggregatet. Rør og finner lages med Cu rør, og 
alupaint finner. 

KOMPONENTER I  
AGGREGATER

Det leveres bassengvanns kondensator for å gjenvinne 
energi til oppvarming av bassengvann eller til annet 
oppvarmingsbehov. Rør i bassengvann kondensatoren 
er tilpasset klorvann, og leveres med titan rør. 
                
Når det leveres bassengvanns kondensator, leverer 
Covent turtallsregulert sirkulasjonspumpe som er 
spesiallaget for dette formål.

BASSENGVANNS  
KONDENSATOR

Det benyttes lakkert kammervifte med IE3 viftemotor  
beregnet for frekvensomformer drift. 
Frekvensomformeren monteres utenpå avfukter 
aggregatet ferdig kablet til viftemotor.

VIFTE
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Anlegget styres av en regulator REGIN EXOcompact 
og en «slave» av samme type. Disse controllerne 
henter inn alle relevante data om temperaturer, 
relativ fuktighet, feil etc, og sender ut signal til vifter, 
spjeldmotorer, ventiler, kjølemaskin mm.
Regulatoren har et operatørpanel hvor man kan
lese av/skrive inn alle relevante parameter for anlegget.

Covent leverer undersentralen med kommunikasjons- 
mulighet for SD anlegg basert på Modbus TCP/IP 
og Bacnet med IP protokoll B-ASC. Covent er også 
behjelpelige til å sette opp funksjonsbilder i SD anlegg.

EL-TAVLE OG STYRING
Tavle er innfelt i selve aggregatet, og integrert i et
felles system for minst mulig plassbehov. Kabling
fra tavle til komponenter gjøres via kabeltrasé på
taket – godt utenfor den korrosive luften innvendig.

Alle komponenter som er i kontakt med avtrekks-
luften, er av anerkjent kvalitet, og beregnet for denne 
type atmosfære. Elektroniske komponenter, som 
frekvensomformere, monteres utvendig på aggregat. 
Spjeldmotorer er innvendig i aggregat, og beregnet for 
korrosiv luft.

AUTOMATIKK

Vi er spesialister på  
luftbehandlingsanlegg.
Covent ble etablert i 1972 og har hoved-
kontor og produksjonslokaler i Bjerkreim i 
Rogaland. Vi tilbyr luftbehandlingsanlegg, til 
både inn – og utland. Våre anlegg utnytter 
miljøet og dets energi på en effektiv og 
skånsom måte. 

Vi driver et kontinuerlig utviklingsarbeid, 
både for å forbedre og forenkle allerede 
eksisterende produkter; samt for å finne  
nye anvendelsesmuligheter for dem. 
Nytenkning og produktutvikling er et team- 
arbeid der bedriftens fagkompetanse 
utnyttes maksimalt. En bevisst miljøprofil 
og energiøkonomisering har preget Covent 
i alle år. 

I Covent har vi en rekke dyktige 
medarbeidere med lang erfaring og god  
kompetanse på produktutvikling og 
markedstilpasning. Vi har opp gjennom 
årene alltid hatt fokus på faglig dyktighet, 
erfaring, nytenkning og vilje til å ta ansvar.  
Denne erfaringen kommer deg som kunde 
direkte til nytte i form av personlig kontakt 
og tett oppfølging både før, under og etter 
levering. 

Hos Covens skal du få gode råd fra første 
stund og produktene vi leverer blir alltid 
tilpasset deg og dine behov.

SPESIALTILPASSEDE AGGREGATER
TIL ULIKE BRANSJER OG PROSJEKTER

Uansett prosjekt – lite eller stort – så løser vi dine
utfordringer innen luftbehandling.

OFFSHORE MARINEBYGG OG ANLEGG

Alle spjeld er for modulerende drift. Spjeldblad  
og ramme er laget i epoxy lakkert aluminium. 
Regulerings sekvensene for spjeldene er beskrevet  
i funksjonsbeskrivelsene.  

Se også de ulike driftsbehovene, og hvordan
spjeld styres ut fra ulike avfuktingsbehov.

SPJELD
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Covent - østregionen 
Storlinna 73
2760 Brandbu
+47 905 85 713
post@covent.no

Covent - Bergen 
Storebotn 38
5309 Kleppestø
+47 56 15 70 13
post@covent.no

Covent - Trondheim  
Vestre Rosten 85
7075 Tiller
+47 930 64 404
post@covent.no

Covent 
Røyslandsvegen 36  
4387 Bjerkreim
+47 51 45 96 00
post@covent.no

HOVEDKONTOR
Covent - østregionen 
Vangsveien 10
1814 Askim
+47 482 13 444
post@covent.no

SALGSKONTORER

Vi er spesialister på  
luftbehandlingsanlegg.


