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1. Teknisk Introduktion

Generel funktion

Forskellige varmegenvindingssystemer
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Tilvejebringelse af frisk luft  øget kvalitet af indeluften øget trivsel bland beboer.

Centraliserede / decentrale ventilationssystemer  styring / overvågning af luftudveksling.

Mulighed for varmegenvinding  betydelige energibesparelsespotentialer.

Teknisk introduktion
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Ventilationssystemer i stedet for vinduesventilation
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Almindelige naturlige og mekaniske 
ventilationssystemer

Figur 1: Ventilationssystemer. Kilde: Velux Group [1]
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Centraliserede og decentrale ventilationssystemer

Figur 2: Centraliserede og decentraliserede ventilationssystemer. Kilde: Dierker Luft und Klima GmbH [2]



Vinterkold

Udeluft forvarmes af den varm 
ekstraherede indeluft og filtreres

Sommernætter

kølig udeluft ledes indendørs via en 
bypass

Teknisk introduktion
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Generel funktion af varmegenvinding

Fig. 3: Sæsonbetingede situationer med varmegenvindingssystemer, kilde. Atlantics Australasia



Frisk luftindtag & udsugningsafgang

beskyttet af skærmen

Varmeudvekslingskerne

forskellige tilgængelige systemer

Friskluftudtag & uaktuelt luftindtag

understøttet af cirkulationsventilatorer

Filtre ved luftindtag:

pollen og støv kan filtreres

Tøm for kondensat

Styreenhed

Teknisk introduktion
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Hovedkomponenter i ventilationssystemer med varmegenvinding

Fig. 4: Komponenter i en varmegenvindingsventilator, kilde: One House Green



Teknisk introduktion

Varme overføres direkte fra en luftstrøm til en 
anden via en metalplade.

Ingen forbindelse mellem de to luftstrømme 
ingen forurening.

Pakke med tynde metal / plastplader med lille 
afstand imellem.

Varm og kold luftstrøm ledes skiftevis gennem 
disse rum.

Varme overføres fra den ene luftstrøm til den 
anden.

Høj effektivitet.
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Gendannende varmegenvinding: Pladevarmeveksler:

Figur 5: Pladevarmeveksler. Kilde: NFAN [5]



Varme overføres til et fast eller flydende 
mellemmedium.

Medium overfører varmen til den kolde 
udeluft. 

Varmen er opbevaret og frigives derefter 
senere

Teknisk introduktion

Roterende termiske hjul

Varmeledninger

Kredsløbstilsluttet system
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Regenerativ varmegenvinding Eksempler:



Hjulet drejer 5-20 gange i minuttet.

Består af metalplader  termisk 
lagermasse.

Varme overføres fra udsugningsluft til 
hjulet og derefter udeluften 
forvarmes til indblæsningsluften.

Teknisk introduktion
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Roterende termiske hjul

Figur 6: Roterende termisk hjul. Kilde: Klingenburg USA [6]



Varmerør er fyldt med en kølemiddel.

Varm udsugningsluft fungerer som varmekilde 
 varme fører til fordampning af kølemiddel.

Damp stiger til den anden ende af varmerøret.

Kold udeluft passerer denne ende af varmerøret 
 dampen kondenserer og frigiver varmen.

Indblæsningsluft er forvarmet, og kølemiddel 
 cyklus starter igen.

Teknisk introduktion
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Varmerør

Figur 7: Princip for varmerør. Kilde: Cooliance [7]



Luftstrømme er adskilt og kan installeres separat.

Varmeoverførselsmedium cirkulerer i et rørsystem.

Varme overføres fra den varme udsugningsluft til mediet og derefter til den kolde udeluft.

Den samme mekanisme fungerer til kølige sommernætter, hvor indblæsningsluften forudkøles. 

Teknisk introduktion
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Kredsløbstilsluttet system
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Fordele og ulemper ved forskellige varmegenvindingssystemer

Plate heat exchanger Rotary thermal wheel Heat pipes Circuit connected system

Figur 8: Varmegenvindingssystemer. Kilde: KLAISS GmbH Apuso Lüftungstechnik [8]



Teknisk introduktion

VARMEGENVINDINGSSYSTEM FORDELE ULEMPER

Pladevarmeveksler
 Ingen forurening
 Faste dele, høj pålidelighed
 Høj varmeoverførselskoefficient

 Begrænset til to luftstrømme
 Kondensation

Roterende termisk hjul
 Kompakt design
 Høj effektivitet

 Energitilførsel krævet
 Krydsforurening af luftstrømme

Varmerør

 Varmegenvinding i to retninger er mulig
 Kompakt design
 Faste dele, høj pålidelighed

 Kræver tæt lokalisering af luftstrømme
 Bevægelige dele, vedligeholdelse nødvendig

Kredsløbstilsluttet system
 Luftstrømme kan adskilles
 Ingen forurening

 Pumper er nødvendige for at flytte væsken
 Temmelig lav effektivitet
 Vanskeligt at integrere
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Jord til luft:

Udeluften ledes i et rør 1,5m-2m under jorden.

 luft forvarmes / forkøles på grund af konstant jordtemperatur.

Jord til medium til luft: 

Varmevekslingsmedium ledes i rør 2 m under jorden.

 Mediet er forvarmet / forkølet på grund af konstant jordtemperatur. 

 Varme overføres fra medium til kold udeluft. 

 Den samme mekanisme fungerer til kølige sommernætter (forkøling).

Teknisk introduktion
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Ventilationssystem med jordvarmeveksler



Varmtvands varmepumpe:

Varmepumpe udvinder varm luft fra bygningen.

Opvarmer drikkevand.

Tilsluttet vandlagringssystem skal være tilgængeligt.

Luftopvarmning og varmepumpe: 

Varmepumpe udvinder varm luft fra bygningen. 

Opvarmer indblæsningsluft.

Varmepumpe kan varme op luften, så der ikke kræves yderligere opvarmning.

Teknisk introduktion
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Varmegenvinding og varmepumper
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Fraluftvarmepumpe

A: Varm rumluft trækkes ind i kanalsystemet.

B: Varm rumluft ledes til F 730.

C: Efter at have passeret F730 ledes rumluften ud, hvilket 
sænker lufttemperaturen.

D: F730 forsyner bygningen med servicevand og varme.

E: Udvendig luft føres ind i bygningen og opvarmes efter 
behov.

F: Luft ledes fra rum med udendørs ventiler til rum med 
udsugningsventiler. Figur 9: Funktionelt princip for udstødningsluftvarmepumpe. Kilde: NIBE Systemtechnik GmbH 

[9]
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Eksempel på anlæg (NIBE 730 / NIBE 750)

Specielt udviklet til moderne huse med lave varmebehov.

Basisenheder kombinerer opvarmning, varmt brugsvand og 
kontrolleret husventilation og varmegenvinding.

Anvendes i enfamiliehuse og lejlighedsbygninger med et 
beboelsesareal mellem 75 og 200 m2.

Basisenheden kræver ikke mere plads end et 
husholdningsapparat.

Figur 10: NIBE 730/NIBE 750. Kilde: NIBE Systemtechnik GmbH [10]
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2. Implementering

Planlægning og design

Eksempler på decentrale ventilationsaggregater / -systemer
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Planlægning og design - Enhedsstørrelse og fordelingsboks

Enhedsstørrelsen er baseret på luftmængde og design.

Drift planlagt til 75% af maks. -> systemmodstand.

Fordelingskasse lavet af metalplader.

Monteret på væggene, under loftet, i loftet eller på gulvet.
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Planlægning og design - Tilførsels- og udsugningsrørsystem

 InstallaInstallation i betonloftet (1)

 Lægning i skaftet (2)

 Installation på gulvet (3)

 Installation under loftet (4) i rammekonstruktion

(1)

(4)

(3)

(2)

Figur 11: Planlægning og design. Kilde: Vallox GmbH [11]
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Planlægning og design - lyddæmpere

Ventilation genererer støj, der overføres via kanalerne.

For at forhindre støjforurening er lyddæmpere installeret i 
rørsystemet.

Tysk DIN-standard kræver <30 dB i fritidsrum.

Tæt boligudvikling kan kræve yderligere lyddæmpere.
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Planlægning og design - diffusorer

Luftudtagene skal installeres på en tilgængelig måde til rengøring ift. vedligeholdelse.

Kan installeres i vægge eller lofter, der er designet til at give god luftgennemstrømning gennem 
rummet.

Indblæsningsluft:

• Ikke bag gardiner, skabe eller andre møbler, ikke direkte over opholdsstue (seng, sofa).

Udsugningsluft:

• Så højt som muligt under loftet, ikke direkte over radiatorer.

• I nærheden af lugt og fugtkilder (toilet, brusebad).

• Dampe i køkkenet ekstraheres med filtre for at forhindre fedtforurening.
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Decentral ventilator (Inventer) med varmegenvinding

To luftstrømme passerer gennem en 
kobbervarmeveksler placeret inde i 
arbejdsmodulet.

To luftveje er adskilt fra hinanden, begge inde i 
arbejdsmodulet og „input-output“.

Installation af filtre er mulig.

Figur 12: Prana ventilationssystem med varmegenvinding. Kilde: Ecostream [12]
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Decentral ventilationsenhed med varmegenvinding

Komponenter:

• Keramisk varmeakkumulator, reverserende blæser 
dobbelt luftafbøjere til at rette 
luftgennemstrømningen, filtre til alle hygiejniske krav, 
aflåseligt indvendigt panel, pulverlakeret, kørsel 
regntæt vejrbeskyttelseshætte.

Den indre keramiske kerne lagrer varmen.

Retningsændring efter 70 sekunders rotation.

Ventilationssystemet betjenes af passende regulatorer.
Figur 13: Prana ventilationssystem med varmegenvinding, kilde: inVENTer GmbH [13]
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Decentraliserede ventilationssystemer til vindueskarmen:

Det polske firma EWTG udviklede et termisk ventilationssystem til vinduesrammer.

Decentral ventilation kan tilføjes til eksisterende bygninger.

Tillader indblæsningsluften at blande sig med indeluften -> forvarmet luft.

Har en patenteret ventil, der giver mulighed for at tåle luftgennemstrømning uanset 
atmosfæriske forhold.
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Decentraliserede ventilationssystemer til vindueskarmen:

Fig. 14: Decentraliseret ventilationssystem til vindueskarmen, kilde: inVENTer
GmbH [14]

Er særligt velegnet til installation på udvendige 
vægge med isolering, f.eks. som en del af en 
renovering af bygningen.

Vægåbningen skal være i umiddelbar nærhed af et 
vindue, da luftindløbet og -udgangen er gennem et 
ventilationsgitter i vinduet.

Den flade kanal lægges inde i isoleringen mod 
vinduesafdækningen.



Implementering

29

Decentraliserede ventilationssystemer til vindueskarmen:

Æstetisk integration af den ydre og 
udsugningsledning på husets facade.

Fremragende lydisoleringsværdier.

• Reducerer indbrud af ekstern støj og udvider 
planlægningsmulighederne.

Perfekt egnet til beboelsesområder i byen.
Figur 15: Decentralt ventilationssystem til vinduesudsendelse afslører. Kilde: Zehnder
Group Deutschland GmbH [15]
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Ventilationssystemer muliggør styring og overvågning af en bygnings luftudveksling. På 
denne måde kan luften også filtreres.

Integreret varmegenvinding bruger udsugningens energi til at forvarme eller forkøle den 
friske indblæsningsluft. Dette kan resultere i betydelige energibesparelsespotentialer og 
økonomiske fordele.

Valget af det relevante system afhænger af situationen og skal vælges omhyggeligt for at 
sikre en ideel udnyttelse.
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