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Ventilation

Ventilation er nødvendig for at opretholde et tilfredsstillende indeklima for de personer, der opholder sig i lokalet, 
samt af hensyn til produktionsprocesserne.

Konsekvenserne af dårligt indeklima kan vise sig som nedsat velbefindende og arbejdsevne. I værste fald kan et 
dårligt indeklima give svære lidelser.

Personer reagerer ofte forskelligt på de samme påvirkninger. Nogle er f.eks. mere følsomme over for kulde og 
træk, og andre påvirkes lettere af støv.

Typiske symptomer på dårligt indeklima er:
• Kulde og træk
• Overophedning
• Dårlig lugt
• Hovedpine og træthed
• Irritation i øjne, næse og hals
• Kvalme og svimmelhed
• Udslæt, rødme og kløe i huden

Indeklimaet kan opdeles i:

• Termisk indeklima
• Atmosfærisk indeklima

Termisk indeklima
Personers termiske opfattelse af omgivelserne er afhængig af følgende faktorer:

• Beklædningens varmeisolering [clo]
• Aktivitetsniveauet [met]
• Lufttemperaturen [°C]
• Middelstrålingstemperaturen [°C]
• Lufthastigheden [m/s]

Atmosfærisk indeklima (luftkvalitet)
Personers opfattelse af det atmosfæriske indeklima afhænger af følgende faktorer:

• Lugte
• Støv og fibre
• Gasser og dampe
• Relativ fugtighed

For at opretholde et tilfredsstillende atmosfærisk indeklima er det nødvendigt med tilførsel af en vis mængde 
udeluft samt udsugning af en vis mængde rumluft.
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Ventilationssystemer

Ventilationsanlæg

Der findes to hovedtyper af ventilationsanlæg i ejendomme: Friskluftanlæg og komfortanlæg.

Friskluftanlæg

Friskluftanlæg er anlæg som udelukkende arbejder på at opretholde det atmosfæriske indeklima. Til styring af 
friskluftanlæg benyttes oftest en regulator, der regulerer indblæsningstemperaturen efter et sætpunkt for ønsket 
indblæsningstemperatur.

Komfortanlæg

Komfortanlæg er anlæg hvis funktion er både at opretholde det termiske og det atmosfæriske indeklima. Til styring 
af komfortanlæg benyttes typisk en regulator, der regulerer rumtemperaturen ef-ter et sætpunkt for ønsket 
rumtemperatur.

Figur 1. Komfortanlæg med varmegenvinding samt varme- og køleflade
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Der eksisterer to grundlæggende ventilationssystemer nemlig CAV (Constant Air Volume) anlæg og
VAV (Variable Air Volume) anlæg.

CAV anlæg

CAV-anlæg er ventilationssystemer med konstant volumenstrøm. Systemet kan vælges, hvis den
parameter (f.eks. emissioner til rumluften eller varmebelastning) som er dimensionsgivende for den
nødvendige luftmængde, ikke varierer mere end 10 % inden for ventilationsanlæggets driftstid over
døgnet eller året.

   Figur 2. CAV-anlæg

VAV anlæg

VAV-anlæg er ventilationssystemer med variabel luftstrøm. Anlæggene regulerer luftmængden efter
det aktuelle behov. Dette kan ske ved variationer i varme- og forureningsbelastninger fra industriens
processer eller i kontorer med variabel belastning fra apparater og solindfald.

Med et VAV-anlæg er det muligt at opnå meget store energibesparelser i forhold til et CAV-anlæg.
Hvis luftmængden halveres ved omdrejningsregulering af ventilatoren, vil elforbruget til driften
kunne reduceres med op til 82 %. Se tabel 6.

   Figur 3. VAV-anlæg
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Energibesparelse

Der er mange faktorer der har betydning for energiforbruget til et ventilationsanlæg. Disse faktorer ses nedenfor:

•  Indblæst og udsuget luftmængde

•  Indblæsnings- og udsugningstemperatur

•  Temperaturvirkningsgrad for varmegenvindingsenheden (afhænger af typen)

•  Effektoptag for ventilatormotorer (afhænger blandt andet af tryktab over anlæggets kom-ponenter samt ventilator- og   

 motorvirkningsgraden)

•  Ventilationssystem

  o CAV (konstante luftmængder)

  o VAV (variable luftmængder)

•  Styring-og reguleringsform

  o Automatisk tænd/sluk (ur eller bevægelsesmelder)

  o CO2-styring

  o Spjældregulering

  o Hastighedsregulering (med frekvensomformer)

  o Regulering af indblæsningstemperatur (konstant eller udekompenseret)

  o Regulering af rumtemperatur (konstant eller udekompenseret)

              Figur 5. Energieffektiv roterende veksler

Figur 4. Energieffektiv ventilator med 

bagudkrum-mede skovle og EC-motor 

(permanent magnet motor)



VENTILATION ENERGIHÅNDBOGEN 2019Side 136 |

Varmeforbrug
I figur 6 er energiforbruget til opvarmning af ventilationsluft opgjort for tidsrummet fra kl. 8.00 til 16.00 mens 
energiforbruget i figur 7 er opgjort for tidsrummet fra kl. 0.00 til 24.00 (samtlige af årets timer). På figurerne ses 
betydningen af indblæsningstemperaturen og temperaturvirkningsgraden for varmegenvindingen.

Figurerne viser energiforbruget ved drift i 7 dage pr. uge og 52 uger pr. år. Hvis driftstiden er en anden, skal der 
korrigeres forholdsmæssigt for dette.

Figur 6. Årligt energiforbrug i kWh til opvarmning af 1 m3 luft pr time i tidsrummet fra kl. 8.00 til kl. 16.00

Figur 7. Årligt energiforbrug i kWh til opvarmning af 1 m3 luft pr time i tidsrummet fra kl. 0.00 til kl. 24.00.
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Som det ses i figur 6 og 7 har temperaturvirkningsgraden for varmegenvindingen stor indflydelses
på energiforbruget til opvarmning af luften. I tabel 1 ses temperaturvirkningsgrader for forskellige
typer varmegenvindingsenheder.

Tabel 1. Temperaturvirkningsgrader for forskellige typer varmegenvindingsenheder

Der findes endvidere luft/luft pladevarmevekslere, som bruger modstrømsprincippet fremfor krydsstrømsprincippet.
Denne type vekslere har en temperaturvirkningsgrad på 75 % eller derover.

Figur 8. Krydsvarmeveksler

Opnåelig 
temperaturvirkningsgrad:
50 – 65 %

Opnåelig 
temperaturvirkningsgrad:
40 – 60 %

Opnåelig 
temperaturvirkningsgrad:
75 – 85 %

Figur 8. Krydsvarmeveksler Figur 10. Roterende varmeveksler
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Energiforbrug til nedkøling af luft
I tabel 2 er energiforbruget til køling af ventilationsluft opgjort for tidsrummet fra kl. 8.00 til 16.00 mens 
energiforbruget i tabel 3 er opgjort for tidsrummet fra kl. 0.00 til 24.00 (samtlige årets ti-mer). Bemærk, at det årlige 
energiforbrug er opgivet i Wh/m33 pr. time. Der er samtidig tale om den energi, der skal tilføres selve luften.

For at bestemme det elforbrug, der skal tilføres kølemaskinen, skal man dividere med kølemaskinens 
gennemsnitlige effektfaktor (typisk mellem 2 og 4).

Tabel 2. Årligt energiforbrug i Wh pr. én ugedag til nedkøling af 1 m3 luft pr time i tidsrummet fra kl. 8.00 til kl. 16.00

Tabel 3. Årligt energiforbrug i Wh pr. én ugedag til nedkøling af 1 m3 luft pr time i tidsrummet fra kl. 0.00 til kl. 24.00

Eksempel 1
En kontorbygning har installeret et ventilationsanlæg til ventilering af kontorlokalerne.

Anlægget er et CAV-anlæg og den indblæste og udsugede luftmængde er dimensioneret til 20.000 m3/h.

Indblæsningstemperaturen er 20 °C og kølefladen i anlægget tilføres vand med en temperatur på 10 °C.

Driftstiden er fra kl. 8.00 – 16.00 i fem dage pr. uge.

I tabel 2 kan det årlige energiforbrug aflæses til 51 Wh pr. m3 luft pr. time, pr. dag, pr. uge (markeret med blåt).

Det årlige energiforbrug til nedkøling af luften i den pågældende periode vil være:

51 Wh/(m3/h)/ugedag ∙ 20.000 m3/h ∙ 5 ugedage = 5.100 kWh/år

Ved en effektfaktor på eksempelvis 3,5 vil kølemaskinen anvende en energimængde på ca. 1.500 kWh årligt.

Tind [°C]
Toverflade [°C]

8 10 12 14 16 18 20 22

8 877

10 664 615

12 472 439 395

14 309 288 260 227

16 186 175 157 137 123

18 105 99 89 78 70 67

20 54 51 47 41 36 35 34

22 25 24 22 19 17 16 16 16

Tind [°C]
Toverflade [°C]

8 10 12 14 16 18 20 22

8 877

10 1425 1324

12 920 863 776

14 543 510 461 399

16 294 277 250 218 192

18 150 141 128 112 99 94

20 72 68 63 55 48 46 45

22 32 30 28 24 21 20 20 20



VENTILATION ENERGIHÅNDBOGEN 2019Side 139 |

Elforbrug
Effektbehovet til lufttransport afhænger primært af luftmængderne og tryktabene eller trykdifferenserne i anlæggets 
komponenter, sekundært af virkningsgraden for ventilatorer, remme, motorer og evt. frekvensomformere.
Ventilatormotorens effektoptag P defineres således:

hvor:
• qv er luftmængden i m3/s
• Δpt er totaltrykstigningen i Pa
• ηt er totalvirkningsgraden

Δpt afhænger primært af trykdifferenserne i komponenterne i ventilationsanlægget. Se endvidere figur 10.

ηt er produktet af ventilatorens virkningsgrad ηv, remtransmissionens virkningsgrad ηr, motorens virkningsgrad ηm 
og frekvensomformerens virkningsgrad ηf.

Elforbruget til ventilatoren findes ved at multiplicere ventilatormotorens effektoptag med driftstiden.

I figur 11 er de optimale trykdifferenser sammenlignet med de normalt forekommende trykdifferencer.

Middelluftmængden (indblæsning og udsugning) for de 110 ventilationsanlæg er ca. 8.000 m3/h.

Figur 11. Optimale og normalt forekommende trykdifferenser i komponenterne i ventilationsanlæg
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Som det fremgår, er de normalt forekommende trykdifferenser i kanalsystemerne inkl. indblæsnings- og 
udsugningsarmaturer betydeligt højere end de optimale. Dette indikerer, at kanalsystemerne ikke er opbygget 
strømningsmæssigt korrekt og er underdimensionerede, dvs. at der er anvendt for små kanaldimensioner.

De energimæssigt acceptable kanalmodstande i lavtryksanlæg, som omfatter både indblæsnings- og 
udsugningsanlæg til komfortventilation, er vist i tabel 4.

Tabel 4. Acceptable kanalmodstande i lavtryksanlæg

De normalt forekommende systemtab i anlæggene er også betydeligt højere end de optimale. Dette indikerer, at 
tilslutningerne og afgangene fra ventilatorerne ikke er opbygget strømningsmæssigt korrekt.

Trykdifferenserne over varmegenvindingsenhederne er også noget højere end de optimale. Dette indikerer, at 
varmegenvindingsenhederne er underdimensionerede (varmeoverføringsarealet er for lille).

Figur 11. viser hvor vigtigt det er at dimensionere et ventilationsanlæg korrekt. En underdimensionering af 
anlægget medfører muligvis et billigere anlæg, men et anlæg med betydeligt højere driftsudgifter end nødvendigt.

Driftstid
[h/døgn]

Maksimale lufthastigheder [m/s] Acceptable kanalmodstande [Pa/m 
kanal]

8 - 16 4 (ø 125 mm)
9 (ø 500 mm)

1,5 – 2,0

16 - 24 3 (ø 125 mm)
7 (ø 125 mm)

1,0
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Ventilatorer
Ventilatoren har også stor betydning for elforbruget. I tabel 5 og 6 ses de hyppigst anvendte ventilatorer i 
ventilationsanlæg og deres virkningsgrader.

Centrifugalventilatorer med fremadkrummede skovle bør så vidt muligt undgås på grund af lave virkningsgrader. 
Se tabel 5.

I ventilationsaggregater benyttes typisk centrifugalventilatorer med bagudkrummede skovle uden hus 
(kammerventilatorer). De har som det ses i tabel 5 relativt høje virkningsgrader.

 Tabel 5. Virkningsgrader for aksialventilatorer og centrifugalventilator med fremadkrummede skovle

 Tabel 6. Centrifugalventilator med bagudkrummede skovle (uden og med hus)

Opnåelig virkningsgrad: 75 – 85 % Opnåelig virkningsgrad: 55 – 65 %

Figur 13. Centrifugalventilator med 

fremadkrummede skovleFigur 12. Aksialventilator

Opnåelig virkningsgrad: 65 – 75 % Opnåelig virkningsgrad: 75 – 85 %

Figur 15. Centrifugalventilator med 

bagudkrummede skovle

Figur 14. Centrifugalventilator med bagudkrummede 

skovle uden hus (kammerventilator)
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Motorer
Motorerne leveres typisk sammen med ventilatorerne som samlede enheder. Der benyttes tre typer motorer, som 
beskrives nedenfor.

Asynkronmotorer
I 2008 blev der med vedtagelsen af den internationale standard IEC 60034-30:2008 indført nye effektivitetsklasser 
IE1, IE2 og IE3, se tabel 6. I IEC 60034-31-1:2012 ”Technical specification” defineres effektivitetsklassen IE4 
”Super premium efficiency”, gældende for asynkron- og synkronmotorer.

Tabel 7. Inddeling af motorer i effektivitetsklasser

Figur 15 og 16 viser, at der ved projektering af motordrevne maskinsystemer altid bør vælges IE3 eller IE4 
motorer.

Det forventes, at der indføres en IE5 klasse kaldet Ultra premium efficiency. Det vides dog ikke hvornår IE5 
klassen indføres.

Figur 16. Virkningsgrader for 2-polede motorer i henhold til IEC 60034-30:2008 og IEC 60034-31:2010

Klasse Beskrivelse af motorens effektivitet Betegnelse

1 Super premium efficiency IE4

2 Premium efficiency IE3

3 High efficiency IE2

4 Standard efficiency IE1
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Figur 17. Virkningsgrader for 4-polede motorer i henhold til IEC 60034-30:2008 og IEC 60034-31:2010

I 2011 blev der i EU indført krav om miljøvenligt design (ECO-design) af elmotorer. Kravene gælder almindelige 
trefasede elmotorer med én hastighed i størrelsen 0,75 kW til 500 kW. Kravene gælder også, hvis motoren er 
indbygget i et produkt, så længe det er muligt uden større besvær at måle motorens energieffektivitet særskilt.

Fra 2017 er kravet, at alle motorer på over 0,75 kW skal være i mindst energieffektivitetsklasse IE3, eller være 
mindst IE2 hvis motoren er tilsluttet en frekvensomformer.
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Effektiviteten eller virkningsgraden for en elmotor afhænger udover størrelsen Pm også af belastningsgraden. 
Belastningsgraden for elmotoren defineres således:

Belastningsgrad = 

hvor:
• Pm er den aktuelle akseleffekt [kW]
• Pm,N er den nominelle akseleffekt [kW]

I figur 19 ses virkningsgrader for tre 4-polede IE3 asynkronmotorer som funktion af belastningsgraden. For alle tre 
motorer ses, at virkningsgraden er nogenlunde konstant ved belastningsgrader mellem 75% og 125%. Når 
belastningsgraden går fra 50% til 25%, sker der en betydelig forringelse af virkningsgraderne for de tre motorer. 
Den største forringelse ses for den lille motor. Når belastningsgraden kommer under 25% sker der markante fald i 
virkningsgraderne for alle tre motorer.

Figur 18. Virkningsgrader for 4-polede standard asynkronmotorer som funktion af belastningsgraden (P/PN)

Figur 17 viser, at motorstørrelsen så vidt muligt altid bør vælges således, at belastningsgraden ligger mellem 75% 
og 100%. Herved opnås altid den højest mulige virkningsgrad.

PM-motorer (Permanent Magnet motorer)
I figur 18 ses virkningsgrader for tre 4-polede PM-motorer inkl. frekvensomformerne som funktion af 
belastningsgraden. For alle tre drev (motor og frekvensomformer) er virkningsgraden nogenlunde konstant ved 
belastningsgrader mellem 50% og 125%.

Selv ved belastningsgrader ned til 20 %, sker der beskedne reduktioner i virkningsgraderne for de tre drev. 
Belastningsgraden skal under 10%, før der for alvor sker fald i virkningsgraderne.

PM-motoren benyttes ofte i mindre ventilatorapplikationer. Denne PM-motor betegnes også EC-mo-tor 
(Elektronisk kommuteret motor).

Pm

Pm,N
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Figur 19. Virkningsgrad for 4-polede PM-motorer inkl. frekvensomformere som funktion af belastningsgraden (P/PN)

Figur 20. Virkningsgrad for 22,8 kW PM-motorer inkl. frekvensomformere ved tre forskellige hastigheder som funktion af 

belastningsgraden (P/PN)

EC-motorerne er normalt designet således, at de er en del af ventilatorapplikationen. Et eksempel på det er vist i 
figur 21, hvor EC-motoren er indbygget i ventilatorhjulet.
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Figur 21. EC-motor indbygget i ventilatorhjulet. Billedet er leveret af den tyske motorfabrikant ebmpapst

Figur 22. Virkningsgrader for EC-motorer inkl. frekvensomformer ved et omdrejningstal på 1.500 o/min.

Figur 22 viser virkningsgrader for EC-motorer inkl. frekvensomformer ved 1.500 o/min. Virkningsgraderne for 
EC-motorerne inkl. frekvensomformer svarer stort set til virkningsgraderne for net-tilsluttede IE3 motorer.
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Synkron reluktansmotorer
I figur 23 ses virkningsgrader for en 15 kW 4-polet synkron reluktansmotor inkl. frekvensomformer ved tre 
forskellige omdrejningstal som funktion af belastningsgraden. Ved alle tre hastigheder er virkningsgraden 
nogenlunde konstant i store dele af belastningsgradsområderne.
Figur 23. Virkningsgrad for en 15 kW synkron reluktansmotor inkl. frekvensomformere ved tre forskellige hastigheder som   

 funktion af belastningsgraden (P/PN)

Både permanent magnet motorer og synkron reluktans motorer forsynes fra frekvensomformere, da de ikke kan 
nettilsluttes.

Ventilatorerne bør altid forsynes med de mest energieffektive motorer. De mest energieffektive motorer på 
markedet i dag er klassificeret IE4 og IE5.

Eksempel 2
En kontorbygning har installeret et ventilationsanlæg til ventilering af kontorlokalerne.

Anlægget er et CAV-anlæg og den indblæste og udsugede luftmængde er dimensioneret til 20.000 m3/h (= 5,5 m³/s).

Indblæsningstemperaturen er 22 °C og temperaturvirkningsgraden for varmegenvindingen er målt til 55 %.

Driftstiden er fra kl. 8.00 – 17.00 i fem dage pr. uge svarende til en årlig driftstid på 2.000 timer.

Effektoptaget for motorerne til indblæsnings- og udsugningsventilatoren er målt til henholdsvis 10,5 kW og 9,0 kW. 

Indblæsningsventilator og –motor bidrager til opvarmning af indblæsningsluften.

Indblæsningstemperaturen er for høj og kan reduceres til 20 °C. Besparelsen ved at gøre dette beregnes nedenfor:

Nedenfor ses et udtryk til beregning af det årlige varmeforbrug.

Qvarme = (V ∙ a ∙ (t/8.760) ∙ Qspecifik) – Qel, ventilator [kWh/år]

Som det ses afhænger det årlige varmeforbrug af den indblæste luftmængde V, reduktionsfaktoren a (kun for VAV-anlæg), 

antallet af driftstimer t, det specifikke varmeforbrug Qspecifik og elforbruget til indblæsningsventilatoren Qel, ventilator (som 

bliver til varme).
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Reduktionsfaktoren (a) beregnes på baggrund af en forventet gennemsnitlige luftmængde i forhold til den maksimale. Faktoren 

er kun relevant for VAV-anlæg.

En reduktionsfaktor på 0,7 betyder at den gennemsnitlige luftmængde er 70 % af den maksimale.

Det specifikke varmeforbrug som funktion af temperaturvirkningsgraden og indblæsningstemperaturen ses i figur 25.

Figur 245. Specifikke varmeforbrug som funktion af temperaturvirkningsgraden og indblæsningstemperaturen

Det årlige varmeforbrug i før-situationen udgør:

Qvarme = 5,5 m³/s ∙ (2.000/8.760) ∙ 57.000 kWh/m³/s) – (10,5 kW ∙ 2.000 h/år) =

50.600 kWh/år

Det årlige varmeforbrug i efter-situationen udgør:

Qvarme = 5,5 m³/s ∙ (2.000/8.760) ∙ 48.000 kWh/m³/s) – (10,5 kW ∙ 2.000 h/år) =

39.300 kWh/år

Besparelsen udgør således: 50.600 kWh/år - 39.300 kWh/år = 11.300 kWh/år
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Eksempel 3
En kontorbygning har installeret et ventilationsanlæg til ventilering af kontorlokalerne.

Anlægget er et VAV-anlæg og den indblæste og udsugede luftmængde er dimensioneret til 20.000 m³/h.

Driftstiden er fra kl. 8.00 – 17.00 i fem dage pr. uge svarende til en årlig driftstid på 2.000 timer.

Effektoptaget for motorerne til indblæsnings- og udsugningsventilatoren er målt til henholdsvis 10,5 kW og 9,0 kW.

Styringen er defekt for luftmængderne er konstante og anlægget kører derfor som et CAVanlæg. Dette er konstateret ved at 

kigge på et skærmbillede i CTS-anlægget.

I før-situationen måles effektoptaget til ventilatorernes motorer ved maksimal luftmængde.

Elforbruget Qel, ventilator beregnes herefter ved at multiplicere med den årlige driftstid t.

I efter-situationen skønnes en forventet gennemsnitlige luftmængde i % af den maksimale, og reduktionsfaktoren i % beregnes 

på baggrund af denne. En belastningsfaktor på effektoptag findes på baggrund af denne, og et gennemsnitligt effektoptag 

beregnes.

Elforbruget Qel, ventilator beregnes herefter ved at multiplicere med den årlige driftstid t.

Tabel 8. Reduktionsfaktor, a og belastningsfaktor på effektoptag, b

Elforbruget før- og efter-situationen beregnes således:

Qel, ventilator = b ∙ Pel, ventilator ∙ t [kWh/år]

Da anlægget, pga. en fejl i automatikken, kører som et CAV-anlæg er reduktions- og belastningsfaktoren i før-situationen 1,0.

Anlægget bør køre med en reduktionsfaktor på 0,7, hvorfor den gennemsnitlige belastningsfaktor på effektoptaget vil være 

0,410.

Det årlige elbesparelse udgør:

((19,5 kW ∙ 2000 h) – (0,41 ∙ 19,5 kW ∙ 2000 h)) = 23.000 kWh.

Reduktionsfaktor, a Belastningsfaktor på effektoptag, b [-]

0,5 0,177

0,6 0,279

0,7 0,410

0,8 0,572

0,9 0,768
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Udførelse

Dimensionering af ventilationsanlæg

Friskluftanlæg
Ventilationsanlægget skal dimensioneres til at opretholde et tilfredsstillende atmosfærisk indeklima.

Ved ikke-sundhedsskadelig forurening, f.eks. ubehagelige lugte fra processer eller fra menneskelige aktiviteter, 
kan ventilationsbehovet bestemmes på basis af Arbejdstilsynets vejledning ”Grænseværdier for stoffer og 
materialer, Bygningsreglementet BR18 eller DS/CEN/CR 1752.

DS/CEN/CR 1752 specificerer tre forskellige kategorier af kvalitet af det atmosfæriske indeklima, som kan vælges 
opfyldt, når et lokale med menneskelig forurening (bioeffluenter), f.eks. CO2, vanddamp og lugte med 
udåndingsluften, skal ventileres. Den ønskede oplevede luftkvalitet i et lokale kan vælges blandt de tre kategorier 
A, B og C vist i figur 26.

Figur 256. Utilfredshed forårsaget af en standardperson (en olf) ved forskellige ventilationsrater

Atmosfærisk indeklima omhandler indeluftens renhed, oftest udtrykt ved koncentrationen af luftens forurenende 
komponenter. Koncentrationen kan være konstant (stationære forhold) eller den kan variere med tiden fordi 
forureningen opstår og forsvinder i forskellig takt.

Eksempel 4 - Luftmængde for godt indeklima
Et friskluftanlæg skal tilføre udeluft til et storrumskontor med 30 personer.

Anlægget er et kategori A anlæg. Ved hjælp af figur 26 kan udeluftmængden bestemmes til

10 l/s pr. person. Den samlede udeluftmængde bliver da:

30 personer · 10 l/s pr. person = 300 l/s.

Boligventilation
Ventilationsanlæg i enfamilieshuse og etageboliger skal dimensioneres til et ”arealbetinget luftskifte” på 0,30 l/s 
pr. kvadratmeter bruttoopvarmet etageareal. Yderligere skal anlægget kunne forøges til et ”fugtzone betinget 
luftskifte” fra køkken, bad, toilet og bryggers.
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Køkken:     20 l/s
Bad og toilet:    15 l/s
Toilet/bryggers/kælderrum:   10 l/s

Er det arealmæssige luftskifte lavere end den funktionsbaserede, kan det tillades, at anlægget kører behovsstyret 
(variabelt VAV anlæg). Mindre areal og flere fugtige zoner giver større mulighed for at anvende VAV.

Komfortanlæg
Ventilationsanlægget skal dimensioneres til at opretholde et tilfredsstillende termisk og atmosfærisk indeklima.

DS 1752 ”Projekteringskriterier for indeklimaer” specificerer tre forskellige kategorier af kvalitet af det termiske og 
atmosfæriske indeklima, som kan vælges opfyldt, når et lokale skal ventileres.

Kategorien ”A” imødekommer et højt forventet niveau, kategorien ”B” et middel forventet niveau og kategorien ”C” 
et moderat forventet niveau.

I tabel 9 ses indeklimaklasser for storrumskontorer.

Tabel 9. DS 1752 ”Projekteringskriterier for indeklimaer”.

1)  For rum med stillesiddende aktivitet stiller Bygningsreglementet krav om en maksimal trækrisiko på 20%
2)  I daginstitutioner og undervisningsrum i skoler og lignende stiller Bygningsreglementet krav til maksimalt   
 1.000 ppm (absolut) for dimensionerende forhold

Kvaliteten af det termiske indeklima omfatter den operativ temperatur, som er middelværdien af luft- og 
middelstrålingstemperaturen og trækrisikoen.

Kriterierne for den operative temperatur er baseret på et aktivitetsniveau på 1,2 (stillesiddende aktivitet) for en 
sommerbeklædning på 0,5 clo (underbukser, skjorte med korte ærmer, lette bukser, tynde strømper og sko) og en 
vinterbeklædning på 1,0 clo (underbukser, skjorte, bukser, jakke, sokker og sko).

Den operative temperatur kan måles med et globetermometer.

Træk er en uønsket lokal afkøling af kroppen forårsaget af luftbevægelse og temperatur. Det er den oftest 
forekommende årsag til klager i ventilerede lokaler. En trækvurdering eller trækrisikoen kan udtrykkes som den 
procentdel af personer, der forventes at være generet af træk.

Oplevelsen af træk er afhængig af luftens hastighed, temperaturen og turbulensintensiteten. Turbulensintensiteten 
er standardafvigelsen divideret med middelværdien af lufthastigheden. I rum ventileret efter opblandingsprincippet 
er turbulensintensiteten typisk ca. 40 %. Hvis man ikke kender turbulensintensiteten, kan denne værdi benyttes.

Indeklimaklasse A B C
Operativ temperatur i °C
• Sommer (kølesæson)
• Vinter (fyringssæson)

23,5 – 25,5
21,0 – 23,0

23,0 – 26,0
20,0 – 24,0

22,0 – 27,0
19,0 – 25,0

Træk og lufthastigheder
Trækrisiko (draught rate), maks1) 15% 20% 25%

Atmosfærisk indeklima i ppm
CO2-koncentration (over udeniveau) 4602) 660 1.190
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Trækrisikoen måles med et måleudstyr til ventilation og indeklima, der kan måle samhørende værdier for 
lufttemperatur og –hastighed. Disse måledata omsættes i måleudstyret til trækrisikoen.

Kvaliteten af det atmosfæriske indeklima omfatter CO2-koncentration, som er en god indikator for forureningen 
forårsaget af stillesiddende mennesker.

CO2-koncentration måles med en CO2-måler.

Figur 267. Globetermometer      Figur 278. Trækmåleudstyr  Figur 289. CO2-måler

Automatik
Anlægget forsynes med en automatik, der skal være i stand til at styre og regulere ventilationsanlægget effektivt 
og energioptimalt samtidig med, at krav til funktioner og indeklima er opfyldt.

Friskluftanlæg
• Til styring af friskluftanlæg, som udelukkende arbejder på at opretholde det atmosfæriske indeklima, 

benyttes oftest en regulator, der regulerer indblæsningstemperaturen efter et sætpunkt for ønsket 
indblæsningstemperatur

 Regulatoren styrer typisk en varmegenvindingsenhed (bypass spjæld) og en ventil til varmefladen i sekvens.  
 Det er med andre ord en regulering, der sikrer, at der ikke foregår bypass af luft og opvarmning samtidig

• Regulatoren kan endvidere styre omdrejningstallene på ventilatormotorerne. Regulatoren vil typisk 
øge omdrejningstallene og dermed den indblæste og udsugede luftmængde, hvis sætpunk-tet for 
rumtemperaturen overskrides. Luftmængderne kan også øges, hvis sætpunktet for luftkvaliteten (CO2 
indholdet) overskrides

• Regulatoren bør indeholde en funktion, der gør det muligt at kompensere indblæsningstemperaturen efter 
udetemperaturen (udekompensering)
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Figur 29. Kompensering af indblæsningstemperaturen efter udetemperaturen

På figur 30 ses, at ved lave udetemperaturer, hvor varmebehovet er størst, indblæses med 
mak-simumstemperaturen. Ved stigende udetemperaturer indblæses med lavere temperaturer, indtil der er opnået 
en vis minimumstemperatur

• Regulatoren bør indeholde en funktion, der gør det muligt at kompensere indblæsningstemperaturen efter 
rumtemperaturen (kaskaderegulering). Se figur 31

Figur 301. Kompensering af indblæsningstemperaturen efter rumtemperaturen (kaskaderegulering)

Ved lave rumtemperaturer, når varmebelastningerne i rummet er lave, indblæses med maksimumtemperaturen, 
se figur 31 herover. Ved stigende rumtemperatur indblæses med lavere temperaturer, indtil en vis 
minimumstemperatur nås. Af hensyn til komforten må temperaturen inden døre ikke blive for lav: Den anbefalede 
minimumstemperatur i rum, hvor der foregår stillesiddende arbejde er 21 °C. Kaskadereguleringen kan 
kombineres med kompensation efter udetemperaturen.

• Automatikken bør være forsynet med mulighed for indprogrammering af driftstider (urstyring), da 
ventilationsanlæg som udgangspunkt kun skal være i drift i de ventilerede lokalers, i den tid, de faktisk 
benyttes. Automatikken bør være forsynet med mulighed for tilkobling af tilstedeværelsessensorer (infrarød, 
radar eller lydsensor)
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Komfortanlæg

• Til styring af komfortanlæg, hvor anlæggets funktion både er at opretholde det termiske og det atmosfæriske 
indeklima, benyttes typisk en regulator, der regulerer rumtemperaturen efter et sætpunkt for ønsket 
rumtemperatur. Der bruges enten et CAV anlæg (constant air volume) eller VAV anlæg (variable air volume).

 Et CAV anlæg (constant air volume) holder som grundprincip rumtemperaturen konstant ved at ændre på   
 indblæsningstemperaturen, når rumtemperaturen afviger fra den indstillede værdi. Forholdet mellem   
 ændringen i rumtemperaturen og den tilsvarende ændring af indblæsningstemperaturen indstilles på   
 regulatoren.

 Ofte indstilles en nedre grænse for indblæsningstemperaturen på regulatoren. Denne minimums-   
 indblæsningstemperatur skal sikre, at trækgener undgås.

 I VAV anlæg (variable air volume) holdes rumtemperaturen som grundprincip konstant ved at ændre på   
 volumenstrømmene, når rumtemperaturen afviger fra den indstillede værdi. Indblæsningstemperaturen holdes  
 som udgangspunkt konstant.

 Regulatoren for både CAV og VAV anlæg styrer typisk en varmegenvindingsenhed (bypass spjæld), en ventil  
 til varmefladen og en ventil til kølefladen i sekvens (dvs. en regulering der sørger for, at der eksempelvis ikke  
 foregår varmegenvinding og køling samtidig).

• Regulatoren bør indeholde en funktion, der gør det muligt at kompensere rumtemperaturen efter 
udetemperaturen (udekompensering). Her bruges kompenseringen til at hæve sætpunktet (ind-
stillingsværdien) for den ønskede rumtemperatur, når udetemperaturen kommer over en vis grænse. Under 
denne grænse holdes rumtemperaturen konstant. Dette anvendes, hvis anlægget er forsynet med køleflade

• Automatikken bør være forsynet med mulighed for indprogrammering af driftstider (urstyring), da 
ventilationsanlæg som udgangspunkt kun skal være i drift i de ventilerede lokalers, mens disse faktisk 
benyttes

• Automatikken bør være forsynet med mulighed for tilkobling af tilstedeværelsessensorer (infrarød, radar eller 
lyd sensor)

I opvarmningssæsonen gælder, at for hver 1 °C rumtemperaturen kan sænkes, falder energiforbruget til opvarmning med 5 – 8 

%. Derfor gælder det om at benytte så lav rumtemperatur i opvarmningssæsonen som muligt.

Tilsvarende gælder, at jo højere rumtemperatur der kan accepteres om sommeren jo mindre bliver energiforbruget til køling. I 

kølesæsonen gælder, at for hver 1 °C rumtemperaturen kan hæves, falder energiforbruget til køling med 2 – 3 %.
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Eksempel 5
I nedenstående figur ses et eksempel på et styringsdiagram for et komfortanlæg.

Regulatoren (kaldet STCU) styrer spjæld i indtag- og afkastkanalen (M10 og M14 – markeret med rød) samt bypass spjæld 

med varmegenvindingsenheden (M16 – markeret med blåt).

Regulatoren styrer endvidere omdrejningstallet på ventilatormotorerne (M1 og M2 – markeret med grøn).

Endelig styrer regulatoren ventilen ved varmefladen (Y7.1 – markeret med lilla).

En række temperaturfølere samt brand- og frosttermostater er koblet til regulatoren (B12, B13 m.fl. – markeret med gul).

Figur 312. Styringsdiagram for et komfortanlæg

Energikrav
Nye ventilationsanlæg skal leve op til nedenstående krav jf. Bygningsreglementet BR18.

Tabel 10. Krav til nye ventilationsanlæg jf. Bygningsreglementet BR18

1)  Den tørre virkningsgrad skal være dokumenteret iht. EN 308 og målt med ens massestrømme, uden   
 kondensering af fugt og med en maksimal lækage på 3 %
2)  Den tørre virkningsgrad skal være dokumenteret iht. EN 13141-7

Anlæg Krav til varmegenvindingen 
(tør virkningsgrad)

Krav til specifikt elforbrug 
(SFP)

Anlæg til andre bygninger end bol-
iger1)

Konstant luftmængde 73% 1.800 J/m3

Variabel luftmængde 73% 2.100 J/m3

Ventilationsanlæg med varme-genvin-
ding til én bolig2)

Konstant luftmængde 80% 1.000 J/m3

Variabel luftmængde 80% 1.000 J/m3

Ventilationsanlæg, der forsy-ner 
etageboliger1) 73% 1.500 J/m3

Udsugningsanlæg, der forsy-ner 
etageboliger1) 800 J/m3
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Eksempel 6
En kontorbygning fra 1990 har installeret et ventilationsanlæg til ventilering af kontorlokalerne.

Anlægget er et CAV-anlæg og den indblæste og udsugede luftmængde er dimensioneret til 20.000 m3/h.

Indblæsningstemperaturen er 22 °C.

Effektoptaget for motoren til indblæsningsventilatoren er målt til 9,5 kW mens effektoptaget for motoren til udsugningsventila-

toren er målt til 8,5 kW.

SFP-faktoren for anlægget kan derfor beregnes til 3.240 J/m3.

Temperaturvirkningsgraden for varmegenvindingsenheden er beregnet til 60 %.

Driftstiden er fra kl. 6.00 – 20.00 (i fem dage pr. uge).

Anlægget udskiftes til et VAV-anlæg som overholder Bygningsreglementets krav til specifikt elforbrug, dvs. 2.100 J/m3. 

Se tabel 10.

Temperaturvirkningsgraden for varmegenvindingsenheden forventes at være 75 % (roterende varmeveksler, hvilket er 2 % 

højere end kravet i tabel 10.

Ventilationsentreprenøren forventer at den gennemsnitlige luftmængde vil være ca. 70 % af den maksimale.
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Det årlige varmeforbrug i før-situationen udgør:

Qvarme = 5,5 m3/s ∙ (3.600/8.760) ∙ 48.000 kWh/m3/s) – (9,5 kW ∙ 3.600 h/år) =

74.300 kWh/år

Det årlige varmeforbrug i efter-situationen udgør:

Qvarme = 5,5 m3/s ∙ (3.600/8.760) ∙ 24.000 kWh/m3/s) – (2,6 kW ∙ 3.600 h/år) =

44.900 kWh/år

Besparelsen udgør således: 74.300 kWh/år – 44.900 kWh/år = 29.400 kWh/år

De 2,6 kW for motoren til indblæsningsventilatoren beregnes nedenfor.

Det årlige elforbrug i før-situationen udgør:

E = (9,5 kW + 8,5 kW) ∙ 3.600 h/år = 64.800 kWh/år

Der gælder følgende:

SFP =

Da den gennemsnitlige luftmængde vil være ca. 70 % af den maksimale fås:

Effektoptaget for motoren til indblæsningsventilatoren skønnes at udgøre 2,6 kW.

Det årlige elforbrug i efter-situationen udgør:

E = (2,6 kW + 2,2 kW) ∙ 3.600 h/år = 17.300 kWh/år

Besparelsen udgør således: 64.800 kWh/år – 17.300 kWh/år = 47.500 kWh/år

Pind + P
ud Pind + P

ud

Pind + P
ud

Pind + P
ud

q =  SFP . q

=  SFP . q = 2.100 J/m3 · 5,5 m3/s =11.550 W =11,6 kW

=0,410 · 11,6 kW=4,8 kW

< >
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Ecodesign krav

Ventilatorer
Den 1. januar 2013 trådte nye krav til miljøvenligt design af elmotordrevne ventilatorer i kraft. Kravene, som er 
minimumskrav, vedrører ventilatorer, som er udformet til brug med eller udstyret med en motor med en effekt fra 
125 W til 500 kW designet for driftspunktet med optimal energieffektivitet.

Energieffektiviteten måles og beregnes nu som en totalvirkningsgrad for hele ventilationssystemet, dvs. 
for ventilator, motor og styring. Tidligere blev virkningsgraden beregnet ud fra den statiske eller dynamiske 
trykstigning samt luftmængde og tilført effekt til ventilatoren.

Målingerne foretages i henhold til målestandarden for ventilatorer ISO 5801.

I figur 33 ses krav til ventilatorers energieffektivitet gældende siden 1. januar 2015.

Figur 323. Krav til ventilatorers energieffektivitet siden 1. januar 2015

Nærmere information vedr. kraven kan findes i Energistyrelsens skrivelse omhandlende de nye ecodesign krav 
(www.ens.dk/energikrav) eller i kommissionens forordning (EF) Nr. 327/2011.

http://www.ens.dk/energikrav
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Ventilationsaggregater

Minimum ventilatorvirkningsgrad for aggregater
I EU-forordning nr. 1253/2014 stilles der yderligere krav om minimum ventilatorvirkningsgrad for aggregater (ηv, 
ag). Fra den 1. januar 2018 er kravene:

ηv, ag ≥ 6,2 % ∙ ln(P) + 42,0 %, hvis P ≤ 30 kW

ηv, ag ≥ 63,1 %, hvis P > 30 kW

hvor:
• P er ventilatorens nominelle effektoptag inkl. reguleringsudstyr ved nominel volumenstrøm og tryk

Elmotorer
I 2011 blev der i EU indført krav om miljøvenligt design (ecodesign) af elmotorer. Ecodesign er krav om 
produktudformning, der tilgodeser eksempelvis energieffektivitet. Kravene gælder almindelige trefasede elmotorer 
med én hastighed i størrelsen 0,75 kW til 375 kW. Kravene gælder også, hvis motoren er indbygget i et produkt, 
så længe det er muligt uden større besvær at måle motorens energieffektivitet særskilt.

Fra 2017 skal alle motorer på over 0,75 kW være i energieffektivitetsklasse IE3 eller være i IE2 og være tilsluttet 
en frekvensomformer.

Fra 2016 skal alle ventilationsaggregater i henhold til EU-forordning nr. 1253/2014”, med undtagelse af aggregater 
til dobbelt anvendelse (brand mv.), være udstyret med et flerhastighedsdrev eller variabel hastighedsregulering.

Figur 334. Ventilator med variabel hastighedsregulering
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Montage

Eksisterende installation
Det eksisterende ventilationsanlæg, som typisk er placeret i kælder, i loftsrum eller på tag demonteres.

Ny installation
Det nye ventilationsanlæg monteres. Eftervarmefladen og eventuelt kølefladen forbindes til henholdsvis varme- og 
kølesystemet.
Der etableres afløb og anlægget tilsluttes elektrisk af en autoriseret elinstallatør.
Anlægget sættes afslutningsvis i gang.

Ventilationsanlæggets bruger skal have overleveret en fyldestgørende danske installationsvejledning, som skal 
følge med anlægget fra producenten. Vejledningen skal altid følges nøje.

Hele ventilationsanlægget skal udføres, så det lever op til gældende regler i forskrifter som er relevante for 
ventilationsanlæg, herunder Bygningsreglementet (BR18), DS 447 ”Ventilation i bygninger – Mekaniske, naturlige 
og hybride ventilationssystemer”, DS 428 ”Norm for brandtekniske foran-staltninger ved ventilationsanlæg” og DS 
452 ”Termisk isolering af tekniske installationer”.

Bemærk endvidere, at der skal være plads til betjening, rensning og besigtigelse af anlægget jf. AT-Vejledning 
A-1-1.

Ventilationsanlæg, hvor elforbruget til ventilatorer overstiger 3.000 kWh pr. år, skal forsynes med målere til måling 
af elforbruget. Bestemmelsen gælder ved nybyggeri og ved nyinstallation i eksisterende byggeri.

I ventilationsanlæg, hvor varmeforbruget til varmeflader overstiger 10.000 kWh pr. år, skal varmeforbruget måles. 
Elforbruget i elvarmeflader, hvor det samlede forbrug overstiger 3.000 kWh pr. år, skal måles. Bestemmelserne 
gælder ved nybyggeri og ved nyinstallation i eksisterende byggeri.

Indregulering
I henhold til DS 447:2013, kapitel 6.3, 7.3 og 8.3 ”Indregulering og aflevering”, skal et ventilationsanlæg være 
indreguleret af ventilationsentreprenøren.

Dokumentation herfor leveres for indregulering af alle de væsentlige parametre, som er:
• Indblæst og udsuget luftmængde
• Trykdifferenser over anlæg (suge- og trykside) samt komponenter
• Effektoptag og omdrejningstal for ventilatormotorer
• Temperaturvirkningsgrad for varmegenvindingsenhed

Funktionsafprøvning

I henhold til Bygningsreglementet kap 22 § 450 skal der gennemføres en funktionsafprøvning af ventilationsanlæg 
før ibrugtagning. Funktionsafprøvningen skal påvise om ventilationsanlægget overholder Bygningsreglementets 
krav til luftmængder (nominel luftstrøm), specifikt elforbrug til lufttransport (SEL-værdi) samt at eventuel 
behovsstyring fungerer efter hensigten.
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Eftersyn

Ventilationsanlægget skal vedligeholdes for at fungere korrekt. Dette gælder også den tilhørende automatik, der 
styrer og regulerer anlægget.

Der skal foreligge en drifts- og vedligeholdelsesmanual for ventilationsanlægget ved ibrugtagning. Manualen skal 
indeholde tegninger med oplysning om placering af installationer, der skal vedligeholdes, samt hvordan og hvor 
ofte vedligeholdelsen skal ske. Drift- og vedligeholdelsesmanualen skal udarbejdes som anvist i henhold til DS 
447, Ventilation i bygninger – Mekaniske, naturlige og hybride ventilationssystemer.

Det ses dog ofte, at ventilationsanlæg ikke drives og vedligeholdes efter forskrifterne fra leverandøren eller 
installatøren, hvilket ofte medfører ringe komfort for bygningens brugere og væsentligt højere energiforbrug end 
nødvendigt.

I forbindelse med service/eftersyn på ventilationsanlægget bør der foretages et tjek af indblæsningstemperaturen. 
Tjekket skal vise, om der er overensstemmelse mellem den ønskede og målte indblæsningstemperatur.
Hvis indblæsningstemperaturen er for høj, kan det skyldes, at regulatoren er indstillet forkert eller er defekt.
Det kan også skyldes en defekt temperaturføler, som udskiftes i forbindelse med eftersynet.

Der bør endvidere foretages et tjek af driftstid, så det sikres at anlægget starter og stopper på de ønskede 
tidspunkter.

Endelig bør det tjekkes at der ikke sker samtidig opvarmning og køling i samme anlæg eller rum. Samtidig 
opvarmning og køling ses fx i ventilationsanlæg, hvor der varmegenvindes og køles på samme tid. Det skyldes 
typisk fejl i automatikken.

VENT-ordningen
VENT-ordningen er en serviceordning for drift og vedligeholdelse af ventilationsanlæg.

VENT-ordningen sikrer, at et ventilationsanlæg til stadighed lever op til de krav, ejeren har til ventilation, samtidig 
med at energiforbruget altid er mindst muligt.

VENT-ordningen sikrer virksomheden:
• En effektiv udnyttelse af energien til ventilationsanlæg
• Et bedre indeklima
• Et bedre og sundere arbejdsmiljø

I VENT-ordningen sikres kvaliteten af arbejdet og funktionen af ventilationsanlægget ved:

• Anvendelse af godkendte, veluddannede servicemontører og godkendt måleudstyr
• Anvendelse af godkendte retningslinjer for VENT service
• Måling og gennemgang af alle relevante dele i ventilationsanlægget
• Stikprøvekontrol af VENT firmaet og VENT montørens arbejde

Læs mere om ordningen på www.vent.dk

http://www.vent.dk
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