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1. Teknisk introduktion

Generell funktion

System för värmeåtervinning
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Tillförsel av ren luft → ökad luftkvalitet inomhus→ ökad välbefinnande för boende/brukare

Centraliserade / decentraliserade ventilationssystem→ drift / övervakning av luftutbyte

Värmeåtervinning→ betydande potential för energibesparingar

Teknisk introduktion
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Frånluft- eller till- och frånluftsystem istället för självdragsventilation



Teknisk introduktion
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Självdrag och mekaniska
ventilationssystem/frånluftsystem

Figur 1: Ventilationssystem. Källa: Velux Group [1]



Teknisk introduktion
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Centraliserade och decentraliserade
ventilationssystem

Figur 2: Centraliserade ocg decentraliserade ventilationssystems. Källa: Dierker Luft und Klima GmbH [2]



Vinter

Kall uteluft förvärms med hjälp av den 
varma frånluften och filtreras

Sommarnätter

Kall uteluft leds förbi värmeväxlaren
och rakt in i bostaden

Teknisk introduktion

7

Värmeåtervinning

Figur 3: Värmeåtervinningssystem under vinter respektive sommar. Källa: Atlantics Australasia [3]



Utelufts - och avluftsdon
skyddas av skärm

Värmeväxlares kärna
olika system är tillgängliga

Omvänt ventilationsflöde
undviks med hjälp av
cirkulationsfläktar

Filter vid tilluftsdonen: 
filtrerar bort pollen och damm

Dränering av kondenserat vatten

Kontrollpanel

Teknisk introduktion
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Huvudkomponenter i ventilationsystem med
värmeåtervinning

Figur 4: Komponenter i ett ventilationssystem med värmeåtervinning. Källa: One House Green [4]



Teknisk introduktion

Värmen överförs direkt från en luftström till en 
annan genom en metallplatta

Ingen kontakt mellan luftströmmarna→ inga
föroreningar

Paket med tunna, vågformade plattor i plast
eller metall med ett litet utrymme mellan
plattorna

Varm och kall luft leds omväxlande genom
dessa utrymmen

Värmen överförs därmed från den ena
luftströmmen till den andra

Hög verkningsgrad
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Rekuperativ värmeåtervinning Plattvärmeväxlare

Figur 5 Plattvärmeväxlare. Källa: NFAN [5]



Värme överförs med ett fast eller flytande
medium

Mediet överför värmen till den kalla uteluften

→Värme buffras och kan utnyttjas senare

Teknisk introduktion

Roterande värmeväxlare

Heat pipes

Vätskekopplad värmeåtervinning
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Regenerativ värmeåtervinning Exempel



Roterar 5-20 gånger per minut

Består av metallplattor
→ termisk lagrindsmassa

Höjer temperaturen på tilluften med
värme från frånluften

Teknisk introduktion
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Roterande värmeväxlare

Figur 6: Roterande värmeväxlare, Källa: Klingenburg USA [6]



Värmerören är fyllda med en frysskyddad vätska

Varm luft fungerar som värmekälla

→ värmen leder till att värmemediet förångas

Ångan stiger till den motsatta ändan av
värmeröret

Kall luft passerar över denna del av värmeröret
→ ångan återgår i vätskeform och släpper ifrån
sig värme

Tilluften förvärms och mediet förångas återigen
→ cykeln startar igen

Teknisk introduktion
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Heat pipes (värmerör)

Figur 7: Funktionsprincip för värmerör. Källa: Cooliance [7]



Till- och frånluftssystemen är två separata system som kan placeras i olika delar av byggnaden

Tekniken ger stora möjligheter att återvinna överskottsvärme från industrier, serverhallar etc.

Värmemediet cirkulerar mellan kyl- och värmebatterier i ett rörsystem

→ värmen överförs från från- till tilluften via värmemediet

→ den omvända principen kan kan användas för att kyla tilluften sommartid med sval luft nattluft

Teknisk introduktion
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Vätskekopplad värmeåtervinning
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Fördelar och nackdelar med olika värmeåtervinningssystem

Plattvärmeväxlare Roterande värmeväxlare Heat pipes/ 
värmerör

Vätskekopplad ventilationsystem

Figur 8: Värmeåtervinningssystem. Källa: KLAISS GmbH Apuso Lüftungstechnik [8]



Teknisk introduktion

VÄRMEÅTERVINNINGSSYSTEM FÖRDELAR NACKDELAR

Plattvärmeväxlare
 Inga föroreningar
 Fasta delar, hög tillförlitlighet
 Hög värmeöverföringskoefficient

 Begränsat till två luftströmmar
 Kondensation

Roterande värmeväxlare
 Kompakt design
 Hög effektivitet

 Energitillskott krävs
 Förorening mellan luftströmmar

Heat pipes/värmerör

 Värmeåtervinning I två riktningar
möjlig

 Kompact design
 Fasta delar, hög tillförlitlighet

 Kräver att luftströmmarna är lokaliserade
nära varandra

 Rörliga delar, underhåll krävs

Vätskekopplad
värmeåtervinning

 Möjligt med separata 
luftströmmar

 Inga föroreningar

 Pumpar krävs för att få vätskan att
cirkulera

 Ganska låg effektivitet
 Svår att integrera
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Mark till luft:
uteluften leds genom ett rör som är nedgrävt 1,5-2 m

→ luften förvärms/avkyls med hjälp av den konstanta marktemperaturen

Mark till värmebärare till luft:
värmebäraren leds genom ett rör som är nedgrävt 1,5-2 m

→ värmebäraren förvärms/avkyls med hjälp av den konstanta
marktemperaturen

→ värmen överförs från värmebäraren till den kalla uteluften

→ samma princip kan användas för att kyla tilluften under sommarnätter

Teknisk introduktion
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Ventilation med en markvärmeväxlare



Värmepumpen och värmning av tappvarmvatten:
värmepumpen tillvaratar varm luft från byggnaden

→ värmer upp tappvarmvatten

→ kräver anslutning till lagringsenhet för varmvatten, t.ex. en varmvattenberedare

Värmepumpen och förvärmning av luft:
värmepumpen tillvaratar varm luft från byggnaden

→ förvärmer tilluften

→ värmepumpen kan fungera som enda värmekälla i en bostad

Teknisk introduktion
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Värmeåtervinning och värmepumpar
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Frånluftsvärmepump

A: varm inomhusluft sugs in från husets våturymmen

B: den varma luften leds in i värmepumpen via 
ventilationskanalerna

C: efter att den smutsiga luften passerat igenom pumpen, 
släpps den ut

D: värmepumpen förser huset med värme och varmvatten

E: Ny tillluft leds in i byggnaden via vanliga fönster-eller
väggventiler

F: Luften rör sig från rummen med tilluft till rum med
frånluft tack vare ett undertryck i fastigheten Figur 9: Funktionsskiss för en frånluftsvärmepump,. Källa: NIBE Systemtechnik GmbH [9]

E
F C

A

D B
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Exempel NIBE 730/NIBE 750

Figur 10: NIBE 730/NIBE 750. Källa: NIBE Systemtechnik GmbH [10]

Utvecklat särskilt för nybyggnda hus med lågt värmebehov

Enheten kombinerar värme- och tappvarmvattenproduktion
med kontrollerad ventilation och värmeåtervinning

Används i bostadshus med en yta mellan 75 och 200 m2

Modulen tar upp samma yta som en standardvitvara
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2. Implementering

Planering och design

Exempel på decentraliserade ventilationsenheter/system
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Planering och design – till- och frånluftsystem

 Installation i betongtak (1)

 Installation i schakt (2)

 Installation i golv (3)

 Installation i ram i innertak (4)

(1)

(4)

(3)

(2)

Figur 11: Planning and design. Källa: Vallox GmbH [11]
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Planering och design - ljuddämpare

Ventilationen ger upphov till ljud, som sprids via kanalerna

För att förebygga störande ljud, installeras ljuddämpare i kanalerna

Tyst sovrum <30 dB 

Tätt bostadsbyggande kann ge upphov till behov av extra ljuddämning



Implementatering

23

Planering och design – omblandande ventilation och deplacerande don

Tilluftsdonen installeras så att de är enkla att underhålla och hålla rena

Kan installeras i tak eller väggar och är designade för att få en bra spridning i rummet

Tilluft:

• Ska ej placeras bakom gardiner, skåp eller andra möbler, inte heller direkt över boendeytor
(säng, soffa)

Frånluft:

• Så högt upp som möjligt i rummet, inte direkt över radiatorerna

• Nära platser där föroreningar, lukt och fukt uppstår (toaletter, badrum) 

• Filter används i köksventilationen för att separera fett 
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Decentralised fläkt med värmeåtervinning

Två luftflöden passerar genom en 
kopparvärmeväxlar som är placerad inne i modulen
i väggen

Luftflödena är helt separerade, både i modulen och 
vid ventilerna

Möjligt att installera filter

Figur 12: Ventilationssystemet Prana med värmeåtervinning, Källa:: Ecostream [12]
:



Teknisk introduktion

25

Decentraliserad ventilation med värmeåtervinning

Komponenter:
keramisk värmeackumulator, backfläkt, filter, låsbar
panel för styrsystemet, pulverlackerad kåpa för skydd
mot regn etc.

Keramisk kärna som lagrar värmen

Rotationsriktningen ändras var 70 s

Ventilationsystem is operated by appropriate controllers

Figur 13: Ventilationssystemet Prana med värmeåtervinning, källa: inVENTer GmbH [13]
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Decentraliserade ventilation med fönsterspalter

Det polska företaget EWTG har utvecklat en termiskt ventilationsystem för
fönsterkarmar

Systemet kan installeras i befintliga byggnader

Tillåter tilluften att blandas med inneluften
-> förvärmd luft

Har en patenterad komponent som säkerställer konstant luftflöde oavsett
väderförhållanden och lufttryck
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Decentraliserade ventilation med fönsterspalter

Figur 14: Decentraliset ventilationsystem for fönsterkarmar, Källa: inVENTer GmbH [14]

Systemet är särskilt lämpligt för installation i 
ytterväggar med god isolering och kann ingå i en 
omfattande renoverings

Öppningen i väggen måste vara placerad precis vid
ett fönster, eftersom utelufts- och tilluftsspalten är
placerade i fönsterkarmen
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Decentraliserade ventilation med fönsterspalter

Figur 15: Decentralised ventilation system for window reveals. Källa: Zehnder Group 
Deutschland GmbH [15]

Estetisk integrering av ventiler i fasaden

God ljudisolerande förmåga

• Reducerar ljud från utomhusmiljön och ökar därmed
möjligheterna att planera en fastighet

• Väl anpassade för bostadsfastigheter i stadsmiljö



Slutsats
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Ett ventilationssystem möjliggör kontroll och övervakning av luftombytet i en byggnad. Det 
bidrar också till att filtrera inkommande luft.  

Integrerad värmeåtervinning använder värmen i frånluften för att förvärma eller förkyla den 
rena luften. Detta kan ge betydande energibesparingar och ekonomiska fördelar. 

Valet av ventilationsystem och teknisk lösning för eventuell värmeåtervinning beror på
förutsättningarna i byggnaden och måste göras med omsorg och för att säkerställa en
optimal drift
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Översättning och anpassning
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