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Behagligt inneklimat

Vilka faktorer är det som sammantaget bidrar till ett behagligt 
inneklimat? Antingen det är hemma, på kontoret, i en möteslokal 
eller på en restaurang. 

I tekniska termer innebär uttrycket ”behagligt inneklimat” bästa möjliga nivåer 
hos vissa faktorer som påverkar förutsättningarna för vistelse inomhus:  Lufttempera-
turen, ytornas strålningstemperatur, den relativa luftfuktigheten, halten av befintliga 
föroreningar, lufthastigheten etc. 

De här faktorerna bör ligga inom vissa gränser för att de som vistas i lokalen  
under en längre tid ska må bra och inte känna obehag av värme, kyla, dålig lukt eller  
förekomst av hälsovådliga ämnen. 

Begreppet inomhusklimat har förstås förändrats med tiden
Tidigare var det främsta, och ibland det enda, kravet att få vistas i ett utrymme med 
uppvärmning på vintern och komfortkyla på sommaren. Men med åren har kraven 
blivit högre och nu när temperaturkraven är uppfyllda börjar man tänka på luftens 
kvalitet genom att installera apparater, placerade på lämpliga ställen och avsedda 
för att ta bort eller späda ut de skadliga ämnen som bildas inne i vistelseutrymmen. 

På senare tid har begreppet ”välbefinnande”  finslipats ytterligare, och medvetandet 
om hur mycket kvaliteten hos luften vi andas i slutna utrymmen betyder för vårt  
välbefinnande och vår hälsa har börjat vinna gehör. 

Därför tillverkas och installeras idag klimatsystem med innovativa  filtreringssystem. 
De förbättrar luftens kvalitet genom att drastiskt minska dess skadliga ämnen 
och därmed dess hälsorisker, vilket ytterligare förbättrar inneklimatet och därmed 
välbefinnandet. 

B ehovet  av ren luf t  är  redan idag en nö dvändighet  o ch kommer i 
framtiden att  bl i  al lt  större,  när  man strävar  ef ter  k l imatiserade  
utr ymmen o ch mil jö er.



Crystall. Det elektroniska luftfiltret

Det elektroniska luftfiltret Crystall har utformats speciellt för att förbättra 
inomhusluftens kvalitet och skydda hälsan hos de som vistas där.

Det tillverkas av Sabiana och används idag i många fläktkonvektorer och i luftintag, 
utan att minska deras termiska prestanda men för att integrera och komplettera dem 
med denna värdefulla specialfunktion. 
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Hur det fungerar

Det elektroniska luftfiltret Crystall är baserat på principen att separera luftens 
partiklar genom att polarisera dem elektriskt och därefter hålla kvar dem 
på metallytor med omvänd polaritet.  Filtret är uppbyggt av tunna metallplåtar 
med ett visst inbördes avstånd så att de bildar många och starka elektriska fält. De  
partiklar som passerar och som har laddats av elektroden dras in och hålls kvar,  
liksom av små magneter, på plåtarnas motstående ytor. Energiförbrukningen hos  
denna process är obetydlig, cirka 6 Wh per 1000 m3 luft. Det elektroniska filtret är 
utfört av metalliskt material (aluminium) och kan enkelt tvättas/regenereras med 
vatten och vanligt diskmedel, vilket gör det mycket hållbart.

Efter de effektivitetstest som utförts vid ackrediterade laboratorier ( Turins tekniska 
högskola och CTS Lab), har Crystall-filtret  klassificerats enligt gällande normer 
UNI EN ISO 16890:2017 och UNI 11254:2007  och uppnått höga värden också för 
partiklar vars MPPS (mest penetrerande partikelstorlek) vilka normalt ligger mellan 
0,1 μm och 0,3 μm. 

 OBS.: Sabianas Crystall-filter har ända upp till 99,5 % filtreringsverkningsgrad för 
partiklar PM1 (ePM1 95 %) och upp till 98,5 % för partiklar med storleken 0,1 μm.



Användningssätt för det elektroniska luftfiltret Crystall

Fläktkonvektorer

Till många modeller och versioner av fläktkonvektorerna Carisma och SkyStar finns 
med ensamrätt det patenterade elektroniska filtret Crystall. 

Det elektroniska filtret har tagits fram för att sammanföra k limatiserings- och  
luftreningsfunktionerna i en och samma apparat. Det tar effektivt bort luft- 
föroreningar, till exempel tobaksrök, damm, fibrer och mikroorganismer som  
virus, bakterier, svampar etc. som är skadliga för människors hälsa Rening av  
luften förbättrar inte bara välbefinnandet utan sparar också energi, genom att  
utbytet av uteluft, och därmed den största energiförbrukningen, kan optimeras. 

Om du väljer att rena luften med Crystall-apparaten minskar du inte det tillgängliga 
vistelseutrymmet, eftersom fläktkonvektorns yttermått blir så gott som oförändrade 
(bara 8 cm ökad höjd för Carisma och 5 cm för SkyStar).



Det elektrostatiska filtrets placering medför att underhållet blir enkelt och  
effektivt eftersom filtret är lätt att rengöra, och dess livslängd är så gott som  
oändlig. Under perioder när utrymmena inte behöver värmas eller kylas fungerar 
apparaten helt enkelt som luftrenare. 

Fläktkonvektorerna Carisma och SkyStar kan levereras antingen med komplett  
kabeldragning till det elektroniska filtret Crystall, så att det kan installeras som i en 
konventionell fläktkonvektor, eller utan för eftermontering. 



Diffusorer och luftintag 

Crystall Duct System och Crystall Flex System är innovativa filtreringssystem 
som kan monteras vid uteluftsintaget eller inuti kanalerna. 

Systemen är utformade för att minska förekomsten av föroreningar av  
olika slag i klimatsystemens kanaler i slutna utrymmen. De är därför lämpliga för  
olika miljöer som skolor, sjukhus, vård- och vilohem, korridorer, väntrum, sjukhussalar,  
läkarmottagningar och hotell. Kort sagt överallt där luftkvaliteten behöver förbättras. 

Det finns många orsaker till föroreningar i kanaler, alltifrån att rengöring och service 
utförs sällan eller aldrig, att kanalerna balanseras och/eller trycksätts felaktigt, att luft 
cirkulerar mellan utrymmen när systemet står stilla, att lämpliga filter saknas eller 
läcker mycket luft och att bytet av dem försummas, till gynnsamma temperatur- och 
fuktförhållanden, spridning av bakterieorganismer etc.

Trots det är det möjligt att minska föroreningarna i kanalerna med ett lämpligt  
förebyggande underhåll. I praktiken utförs detta sällan, beroende på att kostnaderna 
är avsevärda eller att systemet är svåråtkomligt eller inte går att stänga av un der en 
längre tid. 

En möjlig alternativ lösning för att avsevärt minska hälsoriskerna och drastiskt 
begränsa kostnaderna för underhåll av kanalerna  består i att installera  
elektrostatiskt verkande filterbarriärer omedelbart innan luften förs in i utrymmena 
via munstycken och diffusorer. 



Det elektroniska filtret är som nämnts mycket effektivt när det gäller att 
fånga upp partiklar, fibrer, biologiska ämnen, etc. också med mycket liten  
diameter (mindre än en mikrometer), samtidigt som tryckfallet hos den passerande 
luften är måttligt både initialt (rent filter) och med tiden, även när det finns smuts 
på filtrets ytor. 

Elektroniska filters egen bakteriedödande verkan motverkar spridningen av 
de biologiska substanser  (bakterier, mögel, jästsvampar etc.) som finns på de  
passerande dammkornens yta, även om dessa inte fångas upp av filtret, men 
framför allt bekämpas deras spridning när de fångas upp och avsätts på filtrets  
uppsamlingsytor. 

Resultaten av de prov som utförts vid Anconas universitet, just på Crystall-filtren,  
har också publicerats i en betydande internationell vetenskaplig tidskrift  (Indoor 
and Built Environment).

Andra filtreringsmedier av me-
kanisk typ kan å andra sidan ut-
göra ett gynnsamt underlag för 
spridning av biologiska sub-
stanser, och därför måste de 
hanteras och saluföras av specia-
listföretag. Elektroniska filtrerings-
system är alltså effektiva, tillförlitli-
ga och enkla produkter med ytterst  
begränsad underhållskostnad,  
eftersom de inte behöver bytas 
och kan regenereras genom 
rengöring av kollektorn utan att 
deras effektivitet försämras.

 



Luftbehandlingsanläggningar 

Luftbehandlingsanläggningar kräver alltid stora mängder elektrisk energi, framför 
allt på grund av de tryckfall som uppstår i distributionskanaler och filter. Om man 
har svårt att föreställa sig avsevärda förbättringar på kort sikt beträffande k analerna  
är läget annorlunda för filtren, där energibesparingen kan blir bestående och  
omedelbar. 

Om vi begränsar oss till filtreringen ser vi att tryckfallens storlek är direkt  
proportionell mot de installerade filtrens verkningsgrad. Denna verkningsgrad  
bestäms av inomhusluftens önskade kvalitetsnivå och kvaliteten hos den tillgängliga 
uteluften, och självfallet också av hur igensatt filtret är. Man bör tänka på att kvalitets- 
normerna för inomhusluft blir allt strängare, samtidigt som uteluftens kvalitet ligger 
kvar på oroande nivåer när det gäller halterna av stoft och skadliga gaser, särskilt i  
tättbebyggda stads- och industriområden. 

Här finns alltså två krav som uppenbarligen inte går att förena: Behovet av 
en allt bättre filtrering samtidigt med största möjliga energieffektivitet hos  
anläggningarna. Det elektroniska filtret Crystall utgör ett första godtagbart svar som 
kan förena dessa båda krav, eftersom det kännetecknas av hög verkningsgrad och 
mycket låga tryckfall under sin hela användningstid. 

Med tiden bidrar avlagringen av föroreningspartiklar till ökande tryckfall i mekaniska  
filter, vilket medför en ökning av den elektriska energi som fläktmotorerna förbrukar 
för att åstadkomma det avsedda luftflödet. I det elektroniska luftfiltret Crystall  
svävar partiklarna i luftströmmen och fastnar på uppsamlingsplattor placerade  
i flödesriktningen. Följden blir att även stora ansamlingar bara utgör ett litet hinder 
för luftströmmen, vilket ger mycket låga och konstana tryckfall. Det elektroniska  
filtret Crystall säkerställer en hög reell verkningsgrad hos anläggningen och en  
varaktig energibesparing. Eftersom skillnaden i tryckfall mellan ett rent och ett  
smutsigt filter är så gott som försumbar behöver man inte heller använda särskilda  
anordningar för att kompensera tryckfallet så att variationen hos luftflödet hålls inom 
tillåtna gränser, vilket förenklar både installation och drift av anläggningen. Man 
bör ta med i kalkylen att fläktens effektförbrukning alltid blir lägre jämfört med om  
konventionella mekaniska filter används, eftersom dessa måste beräknas för det 
största tillåtna tryckfallet.                               



Andra möjliga användningssätt

Det elektroniska filtret Crystall kan ha många andra användningssätt där filtrering 
av luften krävs samtidigt med låg energiförbrukning hos fläktsystemet, det kan  
också användas där ljudnivån och yttermåtten är faktorer som avgör valet av effektiva  
luftfilter. Konstruktionsprincipen kan modifieras inom vissa gränser för att anpassa 
filtret till dimensionerna hos den apparat som det ska placeras i. 

Här följer några möjliga användningssätt:
• Enheter för energiåtervinning i bostäder och kontor.
• Ventilationssystem för alla typer av lokaler.
• Renovering av befintliga luftbehandlingsanläggningar, oavsett tillverkare.
• System som är avsedda för luktborttagning i luft.

Projektering, teknisk rådgivning och eftermarknadsservice

Omsorgen om våra kunder, tillsammans med vår övertygelse att den lösning 
som vi föreslår är innovativ och unik i sitt slag, gör att vårt företag kan erbjuda  
ytterligare tjänster som rådgivning, förberedande besiktningar, genomförbar-
hetsstudier och projektering med syfte att dimensionera och driftsätta system för  
elektrostatisk filtrering av typ Crystall i befintliga anläggningar, med garanti för  
långsiktig driftsäkerhet och effektivitet.

Välkommen att kontakta oss, vi hjälper er gärna att förbättra er inomhusluft.



SABIANA SpA
Via Piave 53, I - 20011 Corbetta (Milano), Italien
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+39 (0)2 9777282
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