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GODT INNEKLIMA

Covents smarte
luftbehandlingsanlegg
gir bygg som varer.

Covent tilbyr norskproduserte luftbehandlingsaggregat til både
komfort- og prosessventilasjon, tilpasset norske forhold. Vårt
mål er at våre løsninger og produkter skal spille på lag med
miljøet. Vårt hovedfokus er å utnytte og gjenvinne energi på en
energieffektiv og skånsom måte, samtidig som vi ivaretar
hensynene til helse, miljø og sikkerhet i lokalene som
ventileres.
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SVØMMEHALLAGGREGATER
Ventilering av en svømmehall er mer enn kontroll av
fuktighet og temperatur. Det viktigste er å sørge for at vi
har god ventilering som ivaretar helse, miljø og
sikkerhet for brukere og ansatte i svømmehallen.
Samtidig er det svært viktig å holde kontroll med
luftfuktighet og temperatur i en svømmehall for å ta
vare på, både inventar og selve bygget, og gjøre dette
på en mest mulig energieffektiv og miljøvennlig måte.

Covent har produsert aggregater for ulike behov i 50 år.
Blandt annet ventilasjonsaggregater for ulike segmenter
som næringsbygg, industri, marine, offshore og i senere tid
også til svømmehaller.

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

Forståelsen av å ta vare på den store energimengden
som ligger i en svømmehall, og utnytte denne til andre
oppgaver som oppvarming av bassengvann eller
forbruksvann til dusjanlegg, gir store besparelser Samtidig
som en hindrer at fuktigheten skal ødelegge matrialene i
selve bygget.

Når svømmehallen ikke er i bruk går automatikken over i
nattdrift med 100 % omluft for å spare energi. Sirkulert
luftmengde reduseres også for å redusere
energiforbruket til viftedrift. Omluft kan styres via
ur-styring i regulator, via SD-anlegg, og/eller
bevegelsessensor i bassengområde.

Covent AS har utviklet flere ulike nye funksjoner for
svømmehallaggregater for å bidra til en energioptimal
drift, og samtidig bidra til å sikre god luftkvalitet i
svømmehallen. Automatikken veksler automatisk mellom
ulike driftsoppsett etter behov, temperaturer og fuktighet
i avtrekk. Alt dette for å sikre så effektiv og energioptimal
drift som mulig til enhver tid. Regulatoren leveres
forberedt for MODbus kommunikasjon mot SD-anlegg.

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 erfaring med over lang tid. Våre
løsninger for svømmehallaggregater bygger på denne
erfaringen og fører oss videre.
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Vi ventilerer først og fremst for oss mennesker, for å ivareta vår helse og
sikkerhet.



Luften i de fleste svømmehaller inneholder trikloramin og
trihalometer

- Hvis det benyttes klor i bassengvannet, kan der oppstå
opphopning av bundet klor, først og fremst trikloramin (NCl3)
og trihalometaner (THM) i luften.

- Konsentrasjonen vil være høyest i sjiktet rett over vannflaten,
og ved høye konsentrasjoner utgjør disse forbindelsene en
potensiell helsefare.

- Dette gjelder særlig ved regelmessig eksponering for NCl3,
ettersom denne forbindelsen er funnet å øke sannsynligheten
for å utvikle irritasjoner både i hud, øyne og luftveier.

- For å sikre god luftkvalitet i svømmehaller er det viktig å
sikre tilstrekkelig innblanding av friskluft i sirkulert luftmengde
av hensyn til helse og termisk komfort.

- God luftsirkulasjon over vannflaten reduserer faren for
opphopning av bundet klor. Det er også viktig at ikke
lufthastigheten blir for høy, for å begrense avdampingen fra
bassengvannet.

Som hovedregel bør lufttemperaturen i en svømmehall
ligge 1° til 3° over vanntemperaturen. Både av hensyn til
avdampning fra bassengoverflaten og av hensyn til de
badende.

Relativ fuktighet bør ligg mellom 45 % og 60 %, alt etter
om det er vinter eller sommer. Dette av hensyn til de
som oppholder seg i svømmehallen, og for å ta vare på
selve bygningen.

Foruten å ha utviklet vår egen spesielle programvare for
styring av svømmehall- aggregater, så har vi også
utviklet tilleggsfunksjoner for best mulig å styre og
kontrollere luftkvaliteten.

Covent har utviklet løsning for å kontrollere
luftmengden i luftstrømmene innvendig i aggregatet.
Dermed har vi god kontroll på blant annet
friskluftmengde, samtidig som vi har kontroll på
luftmengdene i avtrekk og tilluft. 

I tillegg kjører vi med ulike driftstilstander og
varierende styring av modulerende omluft. Alt styres
og reguleres automatisk via regulatoren i aggregatet.

Dette er løsninger og funksjoner som vi nå har kopiert
videre over på våre butikkaggregatet med
modulerende omluft.

Vår serie med svømmehallaggregater bygger på vår
CK-aggregatserie og kan levers fra 4 000 m³/h opp
til 37 000 m³/h. Aggregatene er Eurovent godkjent.
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Som det ligger i navnet så er dette en funksjon vi
har utviklet for styring av spjeld som til enhver tid
automatisk bidrar til å kontrollere og regulere
luften i aggregatet, for å oppnå god luftkvalitet
med lavest mulig energiforbruk.

Gassen trikloramin dannes når svette, urin og hudavfall
kommer i kontakt med badevann og klor. Gassen blir
liggende ca.10 cm over vannflaten, og det er i denne sonen
all pusting skjer.

– Vanligvis puster man inn rundt seks liter oksygen per 
minutt,  men under trening kan svømmerne puste inn opptil
200 liter per minutt. Da utsettes slimhinner og luftveier for
omgivelsene i en  mye høyere grad.
Verdens helseorganisasjon har satt en grense på trikloramin
på 500 mikrogram per kubikkmeter i svømmehall.

– I andre land mener man at en konsentrasjon på 400
mikrogram per kubikkmeter heller ikke er bra. Men ingen
skandinaviske land har satt grenser.

– I Spania har man gjennomført en studie som viser at
svømmerne i løpet av to timer med trening får en større
dose enn det man tillater for en amerikansk arbeider i løpet
av en hel arbeidsdag.

Dette kan medføre en økning i astmatiske lidelser.
Det finnes studier av betydningen av eksponering for
trikloramin. Bare det å oppholde seg i svømmehallen gir en
signifikant forandring.

Kilde: Forskning.no

Luftkvalitet kommer først

Aktiv spjeldstyring:

Covent CMB:

Trikloramin og Trihalometer

Temperatur og fuktighet i svømmehaller.



HØY KOMPETANSE

Covent ble etablert i 1972 og har hovedkontor 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 teamarbeid der bedriftens fagkompetanse utnyttes
maksimalt. En bevisst miljøprofil og energiøkonomisering har
preget Covent i alle år.

Våre varmegjenvinnere kan oppnå en gjenvinningsgrad på opptil
88% på enkelt rotorer, og inntil 93% når to varmegjenvinnere
monteres i serie.

Vi har også eget system der deler av luftstrømmen kan føres
utenom varmegjenvinneren, når der ikke er bruk for 100 %
varmegjenvinning. Dette gir redusert interntrykkfall i
ventilasjonsaggregatet, som igjen gir redusert energiforbruk til
viftedrift.

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 Covent 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

Erfaringer opparbeidet gjennom 50 år.
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NORSK LEVERANDØR

HVA VIL DET SI AT COVENT ER EN NORSK LEVERANDØR?
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-  Vi har fabrikk og produksjon i Norge.

-  Det er enkelt å få kontakt med fabrikken, for support, 
    bistand og oppfølgning.

-  Vi kan gi bistand ved igangkjøring og oppstart fra fabrikken i      
    Norge.

-  Vårt fokus er på norske klimatiske forhold når vi utvikler våre      
    ventilasjonsaggregat.

-  Vi benytter norske spedisjonsfirmaer, som kjenner norske           
    forhold.

-  Vi er en lærlingbedrift innenfor produksjonsteknikk,                      
    automasjon og kjøleteknikk.

-  Vi støtter opp om lokalmiljøet vårt, blant annet gjennom              
    sponsing av lokale frivillige lag og organisasjoner.

-  Vi tar samfunnsansvar blant annet gjennom at vi kjøper varer     
    og tjenester fra lokale vernede bedrifter, som bistår folk med     
    ulike behov inn i arbeidslivet.

-  Vi deler mange av verdiene som våre kunder har. Covent er        
    en del av det positive kretsløpet, og det er vi stolt av.

Spesialister på luftbehandlingsanlegg.



Geir Atle Lie                                           Kay A. Bratt                                           Johan Jakobsen
Salg                                                         Salg                                                        Salg
Geir Atle er distriktssjef i Øst,             Kay jobber som regionsjef i Nord     Johan jobber som prosjektleder 
og kan hjelpe med tekniske               og har kontor i Trondheim.                 salg onshore, og har kontor på
utfordringer.                                           Mob: + 47 930 64 404                          hovedkontoret i Bjerkreim.
Mob: + 47 482 13 444                             kbratt@covent.no                                Mob: +47 952 32 454
Geir.atle.lie@covent.no                                                                                         johan.jakobsen@covent.no

SPARE ENERGI? SPØR OSS OM HVORDAN DU
KAN OPPNÅ DET MED LØSNINGER FRA COVENT.

MED DEG HELE VEIEN.

Ønsker våre kunder bistand med igangkjøring og oppstart fra våre service-
teknikere tilknyttet fabrikken, så har vi rutiner og systemer for det. 

For aggregat for svømmehall er det spesielt viktig med høye krav til
innemiljø og driftsikkerhet. 

Vi har egen supportavdeling som er parat til å bistå 
ventilasjonsetreprenørene i samarbeid med driftsleder.
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AVFUKTNING OG
VARMEPUMPE

BASSENGVANNSKONDENSATOR

Vi benytter Bitzer kompressorer med kapasitetsregulering fra
30 % til 100 %. 

All kjøleteknisk installasjon gjøres ferdig og testkjøres før
aggregat sendes fra fabrikk.
 
Avfuktningsfunksjonen er en kombinasjon av mekanisk
avfuktning med kompressor og kjølegjenvinning med
plateveksleren.
 
Dette gir en energieffektiv avfuktningsfunksjon, samtidig som
vi benytter plateveksleren til varmegjenvinning. 

Overskuddsvarmen fra avfuktningsfunksjonen benyttes til
oppvarming av tilluft og bassengvann, varmtvann til dusjer
osv.

Det levers bassengvannskondensator ferdig montert for å
gjenvinne overskuddsvarme fra avfuktning til oppvarming
av bassengvann eller andre formål. 

Kondensatoren leveres i titanutførelse for å sikre god
bestandighet mot klorvann.

Løsninger rundt regulering av overskuddsvarme kan
tilpasses opp mot behovene i hvert enkelt prosjekt etter
nærmere avtale.
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OPPBYGGING AV AGGREGATENE

VIFTER

Aggregatene er bygget opp etter samme mal som CK
aggregatserien og leveres med Eurovent sertifisering. 
Platevekslerne som benyttes tilfredsstiller kravene i
henhold til Erp2018 på minimum 73 % tørr virkningsgrad.
(+/- 80% våt virkningsgrad.)

Gjennomgående benyttes det Epoxylakkert utførelse
innvendig i aggregathuset. Syrefast AISI 316 material
benyttes for blant annet, filterfronter og Covent CMB
måleblende.

Det benyttes lakkerte kammervifter med
BPHM viftehjul i kombinasjon med IE3
høyeffektive motorer. 
Dette gir mulighet for fleksible
kombinasjoner av motor og vifte som
sikrer energioptimal drift. 

Kan leveres for både 230V og 400V uten
bruk av trafo. 
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BATTERI

AUTOMATIKK OG REGULERING

DX batteri og varmtvannsbatteri
benyttes i en utførelse tilpasset for
bruk i klorholdig miljø og høy fuktighet.

Det benyttes store lysmål på
batteriene for å redusere lufttrykkfallet
over batteriene, for igjen å bidra til
redusert energiforbruk.

Aggregatet levers med integrert automatikk, ferdig
kablet internt i aggregatet og, funksjonstestet fra
fabrikk. 

Det benyttes en EXO-Compact, fri programmerbar
regulator, med spesialtilpasset programstyring for
optimal drift. Det er tatt med egen regulator for å
sikre optimal styring og regulering for å ivareta
sikkerhetsfunksjonene mot kjølekompressoren. 

Aktiv spjeldstyring i kombinasjon med
reguleringsfunksjoner tilknyttet Covent CMB
målblende, er funksjonaliteter som bidrar til å
kontrollere friskluftmengden, og dermed  også til å
oppnå en energibesparende drift.

Automatikken leveres forberedt for oppkobling mot
SD-anlegg via MODbus TCP/IP. Den kan på
forespørsel settes opp for BACnet B-ASC
kommunikasjon eller EXO-line.

Automatikken og styringen er lagt opp for at den i
størst mulig grad skal styre og veksle automatisk
mellom driftsformer, luftmengdekontroll og
avfuktning. Det er satt opp programfunksjoner og
fabrikkinnstillinger som ivaretar dette, slik at behovet
for innregulering ved oppstart på byggeplass
minimaliseres. I hovedsak trengs det kun å plotte inn
aktuelle temperaturinnstillinger, samt kontroll av
enkelte fabrikkinnstillinger. 10
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Hovedkontor
Covent
Røyslandsvegen 36
4387 Bjerkreim
+47 51 45 96 00

Salgskontorer
Covent - Øst
David Blids gt.16
1850 Mysen
+ 47 482 13 444

Covent - Øst
Storlinna 73
2760 Brandbu
+ 47 905 85 713

Covent - Bergen
Storebotn 26
5300 Kleppestø
+ 47 474 54 417

Covent - Trondheim
Vestre Rosten 85
7075 Tiller
+47 930 64 404

Energieffektive
luftbehandlingsanlegg

i verdensklasse.

www.covent.no
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