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Agenda 

1. LCC og ventilation 
2. Præsentation af LEANVENTs dråbespjæld   
 
 
 
   
 



LCC og ventilation 



Helhedsbetragtning LCCo 

Økonomi 
 
Der er ofte stort fokus på størrelsen af 
investeringen når der skal købes et nyt 
ventilationsanlæg og udgifterne til drift og 
vedligehold bliver glemt. Men hvis man tegner 
et billede af økonomien fordelt over hele 
anlæggets levetid vil det ofte fordele sig med 
ca. 10 % til investering, ca. 5 % til vedligehold 
og resten ca. 85 % går til drift. 



Hvordan kan energien reduceres i ventilationssystem: 
 
•Udskiftning af gamle ventilationsanlæg til mere energirigtige 
anlæg.  
•Vælg den korrekte ventilationsmetode (VAV, DCV) 
•Vælg ventilationskomponenter med lavt tryktab – eksisterende 
kanaler bibeholdes. 
• Vælg ventilationskomponenter der kan regulere ved lav 
hastighed   

•Eksisterende kanalsystem 
•Opsætning af nyt kanalsystem. 

• Vælg et system som kan ændre systemet tryk efter behov.  
•DSPR/SPSR 
 

 
 



Varmegenvindingseffektivitet ηt 

6 

Krydsvarmeveksler:   op til 70% 
     (EN 308) 
 
 
Roterende varmeveksler:  op til 90% 
     (EN 308) 
 
 
Modstrømsvarmeveksler: op til 90% 
     (EN 308) 



Opvarmning og lufttransport  - ventilationsmetoder 



CAV-Princip - Konstant luftmængde  
   

Et CAV system opbygges som en simpel  
Løsning, da der arbejdes med et konstant 
Luft flow i systemet. 
Styres efter flow 
 
Regulering er begrænset, og styres oftest  
Med et ur for at slukke for anlægget og starte  
Det igen indenfor bestemte tidspunkter 

Komponenter er fast indstillet volumen strøms målere 
Ventiler og armarturer, placeret i rummet for indblæsning og udsugning 

Fordel billig anskaffelse 
Ulempe, ingen regulering, dyr i drift 



    VAV-Princip - Variabel luftmængde  
 

Fordel individuel styring, bedre drifts økonomi 
Ulempe, højere anskaffelses pris 

Komponenter er spjæld med mulighed for at styre luft flow 
Ventiler og armarturer, placeret i rummet for indblæsning og udsugning 
Sensorer for forkskellige drift former… 

Et VAV system opbygges med zone opdeling 
Der arbejdes med varierende luft mængder  
i de enkelte zoner. 
Normalt tryk styret 
 
Regulering sker efter det minimum der skal være 
I rummet, når det er i normal drift,   
 
 



    
 

 DCV-Princip - Behovsstyret luftmængde  

Et DCV system opbygges som et VAV system 
Der arbejdes med varierende luft mængder  
i de enkelte zoner. 
Normalt tryk styret 
 
Regulering sker efter det minimum der skal være 
I rummet, når det er i normal drift, og mindre end 
Minimum når der ikk er behov 
 
Styres efter sensorer, CO2, temperatur, PIR 
 
 
 
 

Fordel individuel styring, bedre drifts økonomi 
Ulempe, højere anskaffelses pris 

Komponenter er spjæld med mulighed for at styre luft flow 
Ventiler og armarturer, placeret i rummet for indblæsning og udsugning 
Sensorer for forkskellige drift former… 



Klasseværelse/kontor 



Løsning klasseværelse/kontor 

• Behovsstyret ventilation 
Master / Master 

• Spjæld aktiveres ved hjælp af 
sensorer 

• CO2 eller PIR sensor 
• PIR sensor for start eller stop 

af drift niveau 
• Efter tid minimum luft flow 

som specificeret (20% af 
maks) 

• CO2 sensor hvis monteret er 
luft kvalitet, op eller ned af 
drift niveau, afhængig af 
densitet 
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Airflow Controls
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Airflow Controls



Quick Select 
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Quick Select 
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Quick Select 
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Quick Select 
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Indvirkning på dårlig regulering i zoner - varme 

Energiforbruget til opvarmning af udeluften kan beregnes som:  
E = Q·Cp·(tind–tude) 
 
E er energiforbruget (kJ eller Wh) 
Q er luftmængden (kg eller m3) 
Cp er luftens varmefylde 
(kJ/kg°C eller Wh/m3 °C) 
tind er indblæsningstemperaturen (°C) 
tude er udetemperaturen (°C) 
 
 
Forudsætning: Regulering 30-100% (traditionel løsning) mod 10-100% 
(energioptimal løsning – f.eks. Leanvent) 
 
 



1. Et anlæg indblæser minimum 300 m3/h med en temperatur på 20°C.  
Ved en udetemperatur på 5°C er energiforbruget til opvarmning af 300 m3/h 
luft 
E = 300 m3·0,336 Wh/m3°C°· (20-5)°C = 1.5 kWh 
 
1. Et anlæg indblæser minimum100 m3/h med en temperatur på 20°C.  
Ved en udetemperatur på 5°C er energiforbruget til opvarmning af 300 m3/h 
luft 
E = 100 m3·0,336 Wh/m3°C°· (20-5)°C = 0.5 kWh 
 
Besparelse på varmen 1 kwh 
 
 

Indvirkning på dårlig regulering i zoner - varme 



Præsentation af LEANVENTs dråbespjæld   

 
 



Flow gennem spjæld 



Luftens direkte vej gennem spjældet giver: 
• Laminart flow uden turbulens  
• Lille tryktab 
• Lavt lydniveau 
 

Sparer energi 



Hvad kan vi gøre for Jer? 

• Projekteringshjælp 

• Support indenfor: 

• Installation 

• Indregulering 

• Uddannelse 

• Test 

 

 

 



 
 

Tak for i dag 

Kontaktdata: 
 
Mads Møller  
Email: mm@leanvent.com 
Tel.: 42190108 
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