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Haastaviin kohteisiin teollisuudessa ja julkisissa tiloissa    EGX-SARJA

Regeneratiivinen lämmöntalteenotto
lämmöntalteenotto- ja ilmanvaihtokoneet

ilmavirta-alue 1–20 m³/s



EGX-KONESARJA

YLEISTÄ
Energent EGX-konesarja koostuu koteloiduista lämmön-
talteenotto- ja ilmanvaihtolaitteista. Konesarjan 
ilmavirta-alue on 1–20 m³/s. EGX-laitteet varustetaan 
Energent lämmöntalteenotto-osalla, joka on tekniikal-
taan regeneratiivinen (massaan varaava). Laite on 
kiinteäkennoinen ja sisältää virtausvaihtimet. Tällä 
tekniikalla lämmöntalteenoton hyötysuhde on huippu-
luokkaa, noin 75–80 %. 

TYYPILLISIÄ KÄYTTÖKOHTEITA
• TEOLLISUUSRAKENTAMINEN
• UIMAHALLIT, JÄÄHALLIT, 
   JÄTEVEDENPUHDISTAMOT ja PESULAT
• LIIKERAKENTAMINEN ja JULKINEN RAKENTAMINEN

LAITTEEN RAKENNE
EGX-mallissa raitisilma ja jäteilma ovat kanavoitavissa 
erikseen ja lämmöntalteenottolaite on kokonaisuudes-
saan konehuoneen sisällä. EGX-laitteessa jäte- ja raitisil-
makanavat ovat aina eri puolilla lämmöntalteenottoa, 
joten ulospuhallus ja raittiinilmanotto voivat sijaita jopa 
aivan eri puolilla rakennusta.

Laite on varustettu kahdella virtausvaihtimella ja 
talteenottokennot ovat ylä- ja alavaihtajan välissä olevan 
huoltoluukun takana. Tarvittaessa LTO-kennot voidaan 
ottaa ulos puhdistusta varten kyseisestä huoltoluukusta.

Ahtaissa ja matalissa tiloissa EGX-mallin talteenotto-osa 
voi olla myös vaaka-asennossa. 

EGX-sarjan laitteiden hyötysuhde on korkea 75–80 % ja 
ne sietävät hyvin poistoilman epäpuhtauksia, jopa ilman 
suodattimia. 
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EGX-LÄMMÖNTALTEENOTON TOIMINTA

TEKNIIKKA LYHYESTI
EGX-sarjan lämmöntalteenottolaite on tekniikaltaan 
regeneratiivinen (eli lämpöä massaan varaava), joka 
sisältää kaksi vuorottain lämpöä varaavaa ja sitä luovut-
tavaa alumiinikennostoa sekä moottorikäyttöiset 
virtausvaihtimet. Virtausvaihtimet muuttavat jaksoittain 
(yleensä 20...60 sekuntia) kennojen läpi virtaavan ilman 
kulkusuuntaa. Toisen kennoston varautuessa lämpimäs-
tä poistoilmasta toinen samanaikaisesti luovuttaa 
lämpövarauksensa kylmään tuloilmaan.

KORKEA HYÖTYSUHDE
EGX-laitteen lämmöntalteenoton hyötysuhde on 
erittäin korkea, tasapainoilmanvaihdolla noin 
75–80 %. Korkea hyötysuhde säilyy myös kovilla pakka-
silla, sillä laitteessa ei tarvita normaaliolosuhteissa 
lainkaan huurteenpoistotoimintoa.

SIETÄÄ POISTOILMAN EPÄPUHTAUKSIA
EGX-laitteen LTO-kennosto rakentuu alumiinisista ken-
noista. Alumiinilevyjen väli kennossa on 4 mm ja levyjen 
paksuus 0,4 mm. Kennon korkeus on 800 mm ja paino on 
15 kg. Aaltomainen kennorakenne yhdessä edestakaisen 
ilmavirran ja leveän ilmavirtausraon (4 mm) kanssa 
takaavat Energent LTO:lle hyvän itsepuhdistuvuusomi-
naisuuden. Huoltoluukun kautta LTO-kennosto voidaan 
tarkastaa ja tarvittaessa ottaa kennot ulos painepesurilla 
puhdistusta varten.

Ominaisuuksiensa ansiosta LTO-kenno sietää erinomai-
sesti poistoilman epäpuhtauksia ja siten poistosuodatin 
voidaan haluttaessa jättää pois laitteesta. Esimerkiksi hit-
saamo- ja valimokäytössä poistosuodattimen poisjättö 
alentaa laitteen vuotuisia käyttökustannuksia huomatta-
vasti.
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EGX-laitteen valinta on joustavaa, sillä koneeseen saadaan juuri halutut toiminnot moduulirakenteisuuden ansiosta. 
Suunnittelemme jokaisen koneen yksilöllisesti käyttäen apuna nykyaikaista mitoitusohjelmaa ja 3D-mallinnusta. 
Eristepaksuus EGX-laitteessa on 50 mm. Esimerkiksi EI60 paloluokkavaatimus eristevahvuus voi olla 100 mm erikoisti-
lauksesta. Kukin moduuli voidaan varustaa mm. tarkastusikkunalla, valaistuksella ja huoltoluukulla.

• ENERGENT EGX LTO laitekoot 
 10, 15, 24, 30, 40, 48, 64, 80, 100, 120, 140, 160, 180 ja 200
• Puhaltimet, tavallisesti suoravetoiset
 kammiopuhaltimet taajuusmuuttajakäytöllä
• Kiertoilmaosa sisäänrakennettuna LTO-laitteessa
• Suodatustoiminnot
• Lämmityspatterit; neste- tai sähköpatterit
• Jäähdytyspatterit; neste- tai suorahöyrystyspatterit
• Tarkastusosat
• Äänenvaimentimet
• Pisaranerottimet
• Kostuttimet

LISÄVARUSTEET mm.
• Kostean tilan varustus
Tarkoitettu uimahalleihin, pesuloihin yms. tiloihin, joissa 
laitteisiin kohdistuu suurta kemikaali- ja kosteusrasitusta. 
Sisältää mm. peltipintojen ja puhallinosien epoksipoltto-
maalauksen
• ATEX-varustelu
Räjähdysvaarallisiin tiloihin, kuten maalaamoihin. Sisältää 
mm. kohteen tilaluokituksen täyttävät  sähkömoottorit ja 
puhaltimet, esim. G3-luokka.
• Lauhde- ja maalämmön hyödyntäminen
Esim. market- ja jäähallikoneiden tuloilman jälkilämmityk-
sessä voidaan hyödyntää kylmäkoneiden lauhdelämpöä ja 
maalämpökohteissa lämpöpumpun tuottamaa maaläm-
pöä.

ENERGENT OY
Kivistöntie 1 Puh.  (06) 424 0300 
60800 ILMAJOKI Fax  (06) 424 7303 
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LAITE Ilmavirta-alue m³/s
EGX 200 18,1—22,0
EGX 180 16,1—19,8
EGX 160 14,1—17,6
EGX 140 12,1—15,4
EGX 120 10,1—13,2
EGX 100 8,1—11,0
EGX   80 6,5—8,8
EGX   64 4,9—7,0
EGX   48 4,1—5,2
EGX   40 3,1—4,4
EGX   30 2,5—3,3
EGX   24 1,6—2,6
EGX   15 1,1—1,7
EGX   10 0,5—1,1


