
FDX/FDB

Kommersiell dubbelblåsande
Fläktförångare & Fläktluftkylare Effektområde 2 – 20 kW



Turbocoil®-värmeväxlaren
Kombinationen av mycket 
lång erfarenhet och många 
timmar i vårt utvecklingslab, 
har resulterat i den unika 
Turbocoil®-värmeväxlaren. 
Kopparrör med räfflad 
insida kombinerat 
med högeffektiva 
aluminiumlameller med 
turbolatorer i en optimerad 
konfiguration, säkerställer 
absolut bästa förhållandet 
mellan kostnad och 
prestanda. FDX-/FDB-serien 
är utrustad med Turbofin®2 
lamellen.

EC-fläktar - hög effektivitet och lågt ljud
AIA FDX-/FDB-serien är utrustad med den senaste generationen 
av EC-fläktar. EC-fläkten är perfekt anpassad för att förena hög 
prestanda med ekonomisk drift och lågt ljud. Inbyggda funktioner 
som överhettningsskydd garanterar lång livslängd. Fläktbladen 
är tillverkade i högkvalitets kompositmaterial och varje fläkt är 
dynamiskt och statiskt perfekt balanserad. IP44 säkerställer stabil 
drift även i smutsiga miljöer. EC-fläkten (1-fas 230V 50/60 Hz) är 
kopplad till kopplingsboxen vilken nås lätt under höljet. Fläktarna 
i FDX-/FDB-serien kan även köras i en lägre hastighet 870 rpm 
(normalt 1100 rpm) med lägre ljudnivå.

AIA FDX/FDB är en högpresterande dubbelblåsande fläktförångar- och fläktluftkylarserie 
för kylrum. Serien består av 18 modeller i effektområde från 2 till 20 kW. FDX/FDB används 
i applikationer för alla förekommande köldbärar- och DX-system inkl CO2. Fläktarna kan 
kopplas i två olika hastigheter: Normal 1100 rpm och låg (tyst) 870 rpm.

Fläktkona och fläktgaller
Fläktkonan och fläktgallret är konstruerat för att ge ett optimalt 
luftflöde, hög säkerhet och en snygg design.

Högkvalitets polystyrenhölje
Höljet är tillverkat av kraftig polystyren med epoxy-polyester 
pulverlackering. Detta ger en mycket stöt- och reptålig produkt 
med hög motståndskraft mot korrosion. Produkten är lätt att 
rengöra och hålla ren.

Lättåtkomligt för underhåll
Produkten är konstruerad för att vara enkel att underhålla. Alla 
komponenter är lätta att komma åt.

Köldmedier
Alla förekommande glykolblandningar, HFC och CO2                       
(60 och 85 bar).

Avfrostning
Flera olika alternativ finns för avfrostning i olika rumstemperaturer:
> +2°C Stoppavfrostning (N)
> -18°C Elektrisk avfrostning (E)

AIACalc – bästa beräkningsprogrammet
AIACalc är det mest omfattande, lättanvända och tillförlitliga 
beräkningsprogrammet på marknaden. Använd AIACalc för att 
dimensionera luftvärmeväxlare för just din speciella applikation 
eller kontakta din närmaste AIA-återförsäljare.



Orderkodexempel

FDX              722               E                                3

FDX= Fläktförångare
FDB= Fläktluftkylare

E = Elavfrostning
N = Stoppavfrostning

Modell 3= 3,0 mm lamellavstånd
4= 4,5 mm lamellavstånd
7= 7,0 mm lamellavstånd

Modell (lamellavstånd 3,0/4,5/7,0 mm) 711/811/911 712/812/912 721/821/921 722/822/922 732/832/932 742/842/942

Antal fläktar Ø350 mm 1 1 2 2 3 4

Mått A mm 888 888 1443 1443 1998 2553

Mått B mm 596 596 1151 1151 1706 1130+1130*

*tre fästpunkter      

Mått

Garanterad kvalitet och prestanda
Alla produkter som levereras av AIA uppfyller mycket högt 
ställda krav från våra kunder. Detta garanteras bl a genom 
Certify-All-certifikat från Eurovent, kvalitetscertifikat enligt 
ISO9001 och energiledningssystem enligt EN16001:2009. 
Allt detta garanterar att vår höga kvalitet och prestanda 
verkligen når ut till våra kunder.

ENERG EFFICIENCY CLASS

DX AIR COOLERS
EVAPORATEURS
EVAPORADORES
LUFTKÜHLER
AEROEVAPORATORI

LU-VE S.p.A.
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Member of LU-VE GROUP
LU-VE Sweden AB, S. Industrivägen 2-4, SE-374 50 Asarum, Sweden, Tel +46 454 334 00, www.aia.se
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