
FALLSTUDIE

Fläktuppgradering 
sparar energi och  
minskar CO2-utsläpp 

Belgiskt flygnav väljer  
Munters för fläktoptimering
Lièges flygplats är en internationell flygplats som ligger ungefär nio 
kilometer väster om staden. Flygplatsen är huvudsakligen inriktad på 
flygfrakt men betjänar även flera destinationer med passagerarflyg. 
Den är Europas 7:e största fraktflygplats och den 22:a största i världen. 

Energibesparing genom uppgradering av fläktar
Privatpersoner och företag runt om i världen försöker spara energi och minska 
sitt koldioxidavtryck. Även Lièges flygplats ville bidra och lanserade ett energi-
besparingsinitiativ för att minska flygnavets miljöpåverkan. 
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Optimerat inomhusklimat med minskad elförbrukning och CO2-utsläpp
Mängden energi som används för att skapa ett behagligt inomhusklimat för 
passagerare, butiksinnehavare och anställda är enorm. Nyligen moderniserade 
Lièges flygplats med hjälp av Munters sina klimatkontrollenheter klimatsystem för 
passagerarterminaler. Två frånluftsaggregat uppgraderades och en fläktenhet 
byttes ut, vilket gav en betydligt minskad elförbrukning och minskade CO2-utsläpp.    

20 ton mindre CO2-utsläpp och 31 månaders ROI
Munters lösning var att uppgradera två NA 2003-enheter och ersätta en RZR 
15-1000-radialfläkt med dubbla inlopp med 6 EC-fläktar. Lièges flygplats drog 
nytta av möjligheten till fläktredundans, vilket gjorde att de kunde säkra driften vid 
flygplatsens passagerarområde. 
 Munters erfarenhet och flygplatsens ambition att minska sitt koldioxidavtryck 
gjorde projektet till en succé – CO2-utsläppen minskade med cirka 20 ton per år 
med en ROI (Return-On-Investment) på 31 månader.

Fall  
• Fläktuppgraderingar sparar energi och minskar CO2-utsläppen på

Lièges flygplats

Snabbfakta:
• Fläktuppgradering av två NA 2003-enheter

• Byte av RZR 15-1000 radialfläkt med dubbla inlopp mot 6 EC-fläktar

• CO2-utsläppen minskade med 20 ton

• ROI på 31 månader

Söker du också en partner som kan underhålla, uppgradera eller byta ut ditt nuvarande klimatsystem?  
Besök vår webbplats och upptäck alla Munters-lösningar på: www.munters.com/services.

Hitta ditt närmaste Munterskontor på www.munters.com

Munters förbehåller sig rätten att göra ändringar i specifikationer, antal osv., av 
produktionsskäl eller andra skäl, efter publicering. © Munters AB, 2022

Före: Remdriven fläkt Efter: EC-fläktar med fläktväggskonfiguration

https://www.munters.com/sv/munters-livscykel--fasernas/eftermontering-och-uppgradering/fan-motor-upgradesaves-min.-30-energy/ahu-fan-upgrade/?country=SE

