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Ventilationssystem 

1 Teknisk inledning 

1.1 Allmän funktionsprincip för ventilationssystem 

Ett ventilationssystem förser byggnader med frisk luft, vilket är viktigt för luftkvaliteten inomhus 

och därmed hälsan för de som vistas där. Med centraliserade eller decentraliserade ventilationssy-

stem kan luftutbytet styras och övervakas. 

1.2 Integrerad värmeåtervinning 

Funktionsprincip för värmeåtervin-

ning: 

 Minimerar energiförluster ge-

nom ventilation. 

 Förvärmning av tilluften på 

vintern och kylning på som-

maren.  

 Vinter: uteluften förvärms av 

den varma frånluften i venti-

lationsaggregatet och genere-

rar varm tilluft. 

 Sommar: uteluften leds via en 

förbikopplingsventil nattetid 

för att komma in i rummen frisk 

och kall. 

 

Olika sorters värmeåtervinning 

 Direktöverförd värmeåtervinning: värme överförs direkt från luft till luft genom metallplat-

tor, t.ex. i en plattvärmeväxlare. 

 Medieöverförd värmeåtervinning: värme överförs till ett mellanliggande medium och däref-

ter till luft igen, t.ex. i roterande värmeväxlare, värmerör, system anslutna i krets osv.  

 Värmeåtervinning och värmepumpar: värmeåtervinningssystem kan kombineras med vär-

mepumpar för antingen uppvärmning av luft eller produktion av varmvatten. 

 Jordvärmeväxlare: luften utomhus kan förvärmas av marktemperaturen, antingen direkt 

med en luftledning under mark eller indirekt med ett rörsystem som innehåller ett medium. 

Figur 1: Funktionsprinciper för värmeåtervinning på vintern och somma-
ren. Källa: Atlantics Australasia [1] 
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Systemjämförelse 

Varje system har olika fördelar och nackdelar, vilket innebär att varje situation kräver en analys som 

styr vilket system som väljs. SUP = tilluft, ETA = frånluft, ODA = uteluft, EHA = avluft.   

2 Implementering 

 Enhetens storlek beror på luftflödets volym och design 

 Driften ska planeras till 75 % av max. systemkapacitet 

 Tillufts- och frånluftsrör monteras   

o i eller under tak 

o i en lufttrumma  

o i golv 

 Ljuddämpare monteras för att minska bullernivån 

 Luftventiler måste monteras så att de är åtkomliga för rengöring och underhåll 

 Köksfläktar utrustas med filter för att undvika att matos förorenar med fett 

3 Slutsatser 

 Ventilationssystem gör det möjligt att kontrollera och övervaka luftutbytet i en byggnad. På 

så sätt kan luften också filtreras. 

 Integrerad värmeåtervinning använder energin i frånluften för att förvärma eller kyla den 

friska luft som kommer in. Detta kan leda till märkbara energibesparingar och ekonomiska 

fördelar. 

 Val av lämpligt system beror på situationen och måste väljas noggrant för att säkerställa att 

den bästa möjliga lösningen används.  
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Figur 2: Diagram för värmeåtervinning. Källa: KLAISS GmbH Apuso Lüftungstechnik [2] 
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