
Kundetilpassede ventilationsanlæg 
til svømmehaller  

… sikrer et godt klima  
for både bygninger og gæster



Indeklimaet i en svømmehal er præget af den fordampe
de vandmængde fra bassinoverfladen. Jo større bassin
overflade, højere vandtemperatur og aktivitet, jo større 
fordampning og derved højere luftfugtighed.

En høj luftfugtighed kan hurtigt sætte et negativt præg på 
indeklimaet og ødelægge bygningskonstruktionen. Derfor 
er der behov for en effektiv ventilering, som kan nedbrin-
ge luftens indhold af vand, så det gode indeklima sikres og 
skader på bygninger undgås.

Dimensionering er afgørende
Når den rigtige ventilationsløsning skal dimensioneres 
er det afgørende, der tages højde for, at der skal holdes 
et svagt undertryk i svømmehallen. Det høje partikulære 

Effektiv affugtning er en nødvendighed

damptryk øverst i rummet vil beskadige bygningskon-
struktionen, hvis ikke der sikres størst mulig tæthed af 
vægge- og loftkonstruktioner.

Luftmængden skal kunne måles som masseflow, for at 
sikre den korrekte balance, idet den tørre indblæsningsluft 
har mindre volumen end den fugtige rumluft.

De nødvendige luftmængder kan beregnes iht. Daltons 
formel og VDI 2089, som er den mest anvendte norm på 
europæisk plan.
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Venti tilbyder kundetilpassede løsninger fra Euroclima, 
der blandt andet har specialiseret sig i energieffektive 
aggregater til affugtning, temperaturstyring og ventilation 
til wellness og svømmehaller.

Aggregaterne, der er Eurovent certificerede, er udviklet til 
at modstå det særlige korrosionsaggressive miljø i svøm-
mehaller. Aggregaterne leveres i to udgaver. ETA pool SPA 
til mindre spa og pools 1.000 - 5.200 m3/h samt ETA pool 
OLYMPIC til de større svømmeanlæg 6.000 - 37.000 m3/h.

Lavt energiforbrug
Euroclima anvender epoxycoatede vekslere udført i 
aluminium, som kan præstere temperaturvirkningsgrader 
op til 92% ved de aktuelle konditioner og balancerede 
luftmængder.
Sammen med de effektive EC-ventilatorer er det med til at 
holde det samlede energiforbrug til ventilation på lavest 
mulige niveau.

Kundetilpassede løsninger

DANSK SIEMENS AUTOMATIK

Ventilationsaggregaterne fra Euroclima leveres 
med Siemens styringsautomatik, som giver flek
sible muligheder for at sikre en energiøkonomisk 
og effektiv drift af ventilationen. Styringen er 
med dansk menu med mulighed for cloudløsning.

FAKTA OM ETA POOL AGGREGATER 
FRA EUROCLIMA

• Luftmængde op til 37.000 m3/h
• Varmegenvinding op til 92 % (EN308)
• Euroventcertificerede aggregater
• INOVA kabinet opfylder termisk klasse T2TB2, 

tæthedsklasse L1
• Epoxybehandling for høj korrosionsbeskyttelse
• Siemens automatik med dansk menu
• Mulighed for indbygget kølekompressor for 

yderligere affugtningCheck ongoing valididy of certificate:
eurovent-certification.com



Euroclima har leveret ventilationsaggregater til inden
dørs svømmehaller siden 2000. De har bl.a, leveret 16 
anlæg til ét af verdens største indendørs svømmeanlæg, 
som ligger i Dubai.
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Ventilation til verdens største  
indendørs svømmeanlæg

Hamdan Sports Complex i Dubai har således to inden
dørs 50 m bassiner med hver 8 baner og kan desuden 
rumme 15.000 tilskuere.


