
UTVÄRDERING av regenerativ återvinning.

Meningen och målet med återvinning är att återvinna så mycket energi som 
möjligt. En utvärdering av ett regenerativt återvinningssystem skall då 
fokusera på återvinnings-effektiviteten.  Denna är i huvudsak kopplad till 
temperaturverkningsgraden. Energiförlusterna i fläktsystemet sänker 
effektiviteten någon procentenhet men SFP-värdet har däremot ingen 
koppling till återvinningseffektiviteten. 

Problemet med att utvärdera ett ventilationssystem med återvinning är att 
varken beställaren eller konsulten generellt sällan har någon koll på hur 
temperaturverkningsgraden bestämmes eller vilken återvinningsverknings-
grad som användes i LCC-kalkylen hos de olika tillverkarna. Uppföljning av 
installationen sker sporadisk och visar oftast stora skillnader mellan angivna 
värden och uppmätta.

Temperaturverkningsgraden kan uppmätas enligt En 13053:2003 (E) som 
mäter på ett komplett aggregat enligt figur 1. nedan.

Den uppmätta temperaturverkningsgraden, NM är :  

Temperaturen T2 får ett bidrag av uppvärmningen pga tryckfallet i rotorn som 
för CATARSIS är ca 80% av effektutaget.
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För att slutligen erhålla återvinningsverkningsgraden, NREC, så måste 
fläkteffektförlusterna frånräknas NR. För CATARSIS är dessa effektförluster 
ca 20% av effektuttaget EdP.

I figur 2 nedan redovisas NM, NR och NREC för CATARSIS 26.

NR = den reella temperaturverkningsgraden

NR =
T2 − ΔT2 −T1

T3 −T1
EdP = effektuttag för tryckfall i rotorn i kW

qv = luftflöde i m3 / s
ρluft = luftdensitet;1.2 i kg /m
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Cp = specifik värmekapacitet för luft;1.0 i kJ / (kg iK )



Kvarstående uppvärmningsbehov för ventilationsluften  efter 
åter-vinningen blir:

(1-NREC)xQ       

där Q är uppvärmningsbehovet för att värma ventilationsluften från uteluftens 
till frånluftens temperatur. Behovet (Q) beräknas med hjälp av erforderliga 
gradtimmar/år för det aktuella fallet. 

NREC definerar adekvat ett regenerativt återvinningssystem 
både när det gäller återvinningseffektivitet och effekt-
förluster i fläktsystemet.

Utvärdering i LCC-analys.

I en LCC-analys är det energikonsumptionen under hela året som är 
intressant och som skall användas.

Ett ventilationssystem är idag mer eller mindre Behovstyrd (DCV) och  
CATARSIS använder By-Passystem. För att utvärdera ett ventilationssystem 
måste man därför kontinuerligt mäta och registrera (1-NREC)xQ  och 
effektuttaget.

Effektutaget  beror på tryckfallet i själva ventilationsenheten och i 
kanalsystemet samt fläktsystemets effektivitet. Man behöver inte explicit mäta 
tryckfallen utan det räcker med att mäta effektuttaget i fläktsystemet.

Q = T i q i ρ i cp i S
T = drifttidsfaktor °Ch / år
q = luftflöde (m3 / s)
ρ = luftdensitet (kg /m3)
cp = värmekapacivitet (kJ / kg,°C)
S = specifikt värmebehov (°C,h)



Effektuttaget i fläktsystemet mätes kontinuerligt och registreras.  Samtidigt 
mätes NM och (1-NREC)xQ beräknas och redovisas periodvis och årsvis. 
Därigenom erhålles en adekvat utvärdering av ventilationssystemet och 
återvinnaren.  Detta kommer också att med tiden ge ett värdefullt underlag för 
den reella energikonsumptionen i  de olika lokaltyperna att användas i en  
LCC-kalkyl. 

Ett ventilationssystemet dimensioneras för det maximala luftflödesbehovet 
som i moderna system med DCV och By-Pass är aktuella i endast en kort tid 
under året. Medelvärdena på aktuella luftflöden är enligt mätningar 35 till 50% 
av det maximala vid DCV. Om man därtill lägger ett By-Pass-system så går 
det ner till ca 20 till 40 %.  För CATARSIS betyder detta att om man 
dimensionerar för en luftflödeshastighet på 5 m/s så kommer systemet i 
medeltal under året att arbeta med omkring 2 m/s. Effektuttaget och 
energikonsumptionen sjunker markant såsom illustreras i figur 3.



Effektuttaget i ventilationsenheten.

Effektutaget, Etill och Efrån, över hela enheten mättes som visas i figur 1.

I de flesta ventilationsenheter finns flera onödiga tryckfalls-genererare. För att 
i möjligaste mån kunna studera och eliminera dessa kan man beräkna 
effektuttaget i själva rotorn och separera detta från de övriga. 

Effektuttaget i Rotorn är: 

EF = dPxQ/Nfläkt          där,

dP = tryckfallet över rotorn (Pa)

Q = luftflödet (m3/s)

Nfläkt = Fläktarnas verkningsgrad 

I figur 4. nedan redovisas effektutagen för CATARSIS 560.



Temperaturmätning för bestämning av temperaturverkningsgrad.

Det är svårt att mäta temperaturerna T1, T2 och T3 i figur 1. Framför allt 
temperaturen T2. Detta beror på att temperaturen varierar beroende på 
placeringen framför rotorhalvan. Ofta sitter fläktutgången för nära rotorytan 
som ytterligare ökar temperaturvariationen och även flödesfördelningen. 
Eftersom dessa variationer varierar med flödeshastigheten och temperatur-
verkningsgraden så finns det inget fixt läge som representerar medel-
temperaturen. 

Ett enkelt och relativt noggrant och praktiskt sätt är att mäta T2 efter fläkten 
där luften är välblandad och har medeltemperatur. Man får då en 
temperaturhöjning av fläktenergiförlusterna, EFörl, som måste avräknas.  Om 
man mäter den totala effekten, ETot, på tilluftssidan så är dessa förluster:

 EFörl = (1 - Nfläkt)x Etot

där Nfläkt är fläktens verkningsgrad som kan hämtas ur fläktkurvorna.

Temperaturen T1 mätas strax före filtret där medeltemperaturen  råder.

Temperaturen T3 mätes strax före filtret där medeltemperaturen råder.

Mätnoggranheten bör kollas och kalibreras årligen. Detta kan ske direkt i 
aggregatet med en kalibrerad termometer. 

SAMMANFATTNING.

Energiförbrukningen i ett ventilationssystem erhålles genom att mäta effekt/
energi-uttaget över hela systemet. 

Återvinningsverkningsgraden erhålles genom att mäta NM och bestämma 
NRec och därmed beräkna energibehovet.

Effekt/energi-uttaget och NRec  registreras och redovisas periodvis och årsvis.

Denna metod ger med tiden ett värdefullt underlag för att beräkna LCC-värdet 
för olika ventilationsförhållanden och lokaltyper.

Metoden är också en enklare väg att bestämma NM i installationsläget.


