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Bedre køleeffektivitet og lavere omkostninger 
med en AP1000 luftudskiller

  NY, OPGRADERET OG 
FORBEDRET UDGAVE



Luftudskillerens formål 

AP1000 luftudskilleren er specialdesignet til at opretholde effektiviteten i et ammoniak
anlæg ved at fjerne den luft, der bliver tilført i kølemiddelfyldningen under drift eller 
vedligehold. 

Hermed er det muligt at reducere anlæggets driftsomkostninger og begrænse risikoen  
for driftsfejl og uplanlagt nedetid.
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Kondenseringstemp. °C	

Air	Purger	capacity	

CT/°C Ved atmosfærisk tryk Ved kondenseringstryk

10 47,8 5,23

15 56,0 5,27

20 65,2 5,30

25 75,5 5,33

30 86,9 5,36

35 99,5 5,40

40 113,3 5,43

45 128,4 5,46

50 144,9 5,48

Luftudskillerens kapacitet

Udblæsning efter volumen ved kondenseringstryk (liter/minut)



•  Forekomsten af ikkekondensérbare gasser i konden
satoren medfører dårligere varmeoverførsel  mellem 
kølemiddeldamp og kølevand, hvilket reducerer 
kondensator kapaciteten. Derudover vil det samlede 
tryk, som er det samme som summen af deltryk, 
stige i kondensatoren, hvilket nedsætter kompressor
kapaciteten og resulterer i øget energiforbrug og 
 længere driftstid.

•  Når der siver luft ind i et kølesystem, kommer der også 
fugt ind. Vand og ilt, der blandes med ammoniak, vil 
nedbryde kompressorolien, så den mister sin viskositet 
og smøreegenskaber. Derfor bør anlægget udstyres 
med både luftudskiller og en vand og snavs udskiller 
(VSO).

•  En højere kondenseringstemperatur er direkte propor
tional med en højere afgangstemperatur, hvilket kan 
resultere i et tykt lag bundfald i olien inde i kompres
soren afhængig af olietypen. Dette vil forårsage ekstra 
slid på bevægelige dele, reducere størrelsen på den 
effektive overflade på oliefilteret og skabe problemer 
med kompressorens kapacitetsreguleringssystem som 
følge af at rør og ventiler stopper til, og dermed hindrer 
den nødvendige oliecirkulation.

Sådan påvirker luft et køleanlæg

Hvis der findes luft i udstyr, som er en del af et køleanlæg, reduceres den 
effektive overflade på kondensator og fordampere. Dette resulterer i højere 
driftsomkostninger og tidligt slid på kompressordele.



Undgå unødvendige driftsomkostninger

Installering af en AP1000 luftudskiller i dit køleanlæg vil medvirke til at sikre 
maksimal driftseffektivitet og undgå unødvendige omkostninger i form af 
ekstra energiforbrug eller ekstra vedligehold. Luftudskilleren vil også kraftigt 
reducere risikoen for nedbrud.

En enkelt AP1000 luftudskiller kan uden problemer 
fjerne al overskydende luft i et køleanlæg af praktisk talt 
en hvilket som helst størrelse, idet luftudskilleren kan 
forbindes til helt op til 16 forskellige udluftningspunkter.

Det betyder at luftudskillerenheden (inklusive 
installations omkostninger) normalt har en meget kort 
tilbagebetalingstid, hvorefter alle besparelser vil kunne ses 
direkte på bundlinjen. 

1°C stigning resulterer i cirka:

1% lavere kølekapacitet
3% lavere COP
3% højere energiforbrug

1°C reduktion resulterer i cirka:

Kondenseringstemperatur Fordampningstemperatur

Ved Kapacitet COP Energi

+10°C -3,6% -5,0% +5,2%

    0°C -4,0% -4,3% +4,5%

-10°C -4,4% -3,8% +4,0%

-20°C -5,1% -3,5% +3,6%

-30°C -5,5% -3,9% +4,1%

-40°C -6,5% -4,4% +4,6%

-50°C -7,3% -5,0% +5,2%

Tabellen giver et hurtigt overblik 
over konsekvenserne af en højere 
kondenseringstemperatur, hvilket sker 
som følge af luft i kølemidlet. 

Denne tabel viser effekten af at nedsætte 
sugetemperaturen med en enkelt grad 
for at kompensere for den reducerede 
effekt, der følger af luft i systemet. 



Hurtigt investeringsafkast

Det primære formål med en luftudskiller er at beskytte brugerens investering i 
køleanlægget. På et typisk ammoniakbaseret køleanlæg kan man ved at fjerne 
uønsket luft reducere energiforbruget med hele 510%. 

For et mellemstort køleanlæg vil en AP1000 luftudskiller have 
en tilbagebetalingstid på mindre end 12 måneder, og alle 
besparelser vil derefter kunne ses direkte på bundlinjen.

Brug tabellen til at beregne om det vil være rentabelt for dig 
at købe en luftudskiller.

Værdi Beskrivelse Enhed Eksempel Dit køleanlæg

A Energiforbrug på anlæg kW 500  

B Driftstimer per år t 5.000  

C Strømudgifter Kr./kW 0,75  

D Reduceret kapacitet pga. luftindhold i 
køleanlægget

% 6  

E = A x B x C Årlige strømudgifter på anlægget Kr. 1.875.000  

F = E x D x 0,02 Øvrige årlige udgifter på anlægget 
pga. luftindhold

Kr. 225.000  

G AP1000 luftudskiller indkøbspris 
(inklusive installation) 

Fra Kr. 120.000  

H = G / F Tilbagebetalingstid År 0,53  



Diagrammet herunder viser, hvor en AP1000 luftudskiller skal tilsluttes.

Man kan styre helt op til 16 udluftningspunkter fra kontrolpanelet, og der er 
desuden mulighed for at tilslutte flere moduler til så mange udluftningspunkter 
man måtte ønske. 

Der skal monteres en magnetventil på hvert udluftningspunkt, 
fordi der under drift kun må være ét udluftningspunkt åbent 
af gangen, for at undgå at der udskilles ammoniak i stedet 
for luft. 

Installering

Luftudskiller type AP 1000

HUSK: Ved denne løsning skal der 
monteres dyse i magnetventil.  
Oplyses ved bestilling

Aftapnings
ventil

3 valg muligheder:

Højtryksvæske

Naturlig 
cirkulation

Pumpevæske

Våd suge ledning

Op til 16 
udluftningssteder



Betjening af luftudskilleren

Det specialdesignede kontrolpanel gør det meget nemt at betjene AP1000 
luftudskilleren. Panelet kan finjusteres, så det passer præcist til det enkelte køleanlæg.

Panelet er meget brugervenligt med kun fire knapper og et LCDdisplay. I 
standardkonfigurationen kan det håndtere 16 udluftningspunkter men kan udvides 
(ubegrænset), hvis der er behov for det.

Vi tilbyder alle former for service til følgende mærker:

Åbningstiden for det enkelte udluftningspunkt kan 
defineres uafhængigt af de andre, hvilket resulterer i den 
mest effektive luftudskilning fra systemet. 

Kontrolsystemet logger automatisk præcist, hvornår 
aftapningsventilen åbner. En kombination af disse data og 
kondensatortrykket gør det let at beregne hvor mange liter 
luft, der er blevet udskilt fra anlægget.
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Knowhow gør forskellen

Johnson Controls Køleteknik Service har mange års 
praktisk erfaring med reparation og renovering af brugte 
kølekompressorer af mærkerne Sabroe, Frick, Gram og Stal. 

Vi stiller al vores ekspertviden og erfaring inden for 
kompressoraggregater og styresystemer til rådighed og kan 
naturligvis også hjælpe med driftsoptimering. 

Den unikke kombination af reparation, renovering og 
konsulentbistand giver store praktiske fordele for såvel dine 
driftsaktiviteter som slutbrugerkunder (inklusive mindre nedetid, 
større energibesparelser og bedre investeringsafkast).

Johnson Controls Køleteknik
Sortevej 30, 8543 Hornslet
Tlf.: 8736 3100
Email: cgeurdkkoeleteknik@jci.com
www.johnsoncontrols.dk

Global rækkevidde
Vores globale service & parts 
netværk sikrer kunden en orga-
nisation med global rækkevidde, 
som også er kendt og aktiv lokalt.

Forbedringer
For hele tiden at øge den værdi 
vi giver til vores kunder, stræber 
vi efter at blive mere konkur-
rencedygtige og gribe nye 
muligheder.

Innovation
Vi tror på, at der altid findes en 
bedre måde. Det inspirerer os til 
at finde nye løsninger og skabe 
forandringer og muligheder, som 
vi overfører til vores kunder.

Kundetilfredshed
Vores 142.000 globale kollegaer 
stræber efter at yde den bedste 
service til vores kunder. Kundefokus 
er vores nøgle til succes. 

Bæredygtighed
Vi tror på, at bæredygtighed kom-
mer til at spille en væsentlig rolle i 
enhver fremtidig udvikling af vores 
produkter, ydelser og aktiviteter, 
hvor vi vil fokusere på effektivitet  
og beskyttelse af miljøet.

Kvalitet
Vores kunder skal kende os på den 
exceptionelle kvalitet på vores pro-
dukter og ydelser.

Hold dit anlæg rent og spar  
penge med en VSO, der fjerner  
vand, snavs og olie


