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Abstrakt 
Denna rapport presenterar hur en konstruktionsuppgift av ett automatiserat hybrid värmesystem 

har genomförts. Två värmekällor skulle inkluderas i systemet, primärkällan var en 

fastbränslepanna på 30 kW. Och som sekundärvärmekälla ett solfångarsystem med totalt tio 

solfångarmoduler. Värmesystemet skulle värma en bostad, en maskinverkstad samt ett 

maskingarage. Temperaturregleringen skulle styras med hjälp av automatik. För att inhämta 

data på de befintliga byggnader som var berörda av projektet gjordes fysiska mätresultat på 

plats, studier av ritningar, litteratur, internet källor samt samråd med den externa handledaren.  

 

Detta gav i slutändan ett system som är uppdelat i två olika delsystem. Ett system med en 

fastbränslepanna, och ett system med solfångarmoduler. Den uppvärmda median lagras i fyra 

ackumulatortankar, varje enskild ackumulatortank har olika volym och väljes med hjälp av 

automatik. Automatiken sköts av en så kallad PLC, som står för Programmable Logic Controller 

(Eng.). Denna PLC styr hela systemets elektriska utrustning, vilket innefattar pumpar, 

reglerventiler, avstängningsventiler och temperatur inhämtning från sensorer. Som presentations 

metod av resultatet valdes att använda ritningar som kan hittas som större bilagor i denna 

rapport. Samtliga formler som har använts för att dimensionera systemet återfinns under teori 

avsnittet, med kortfattade kommentarer. Vissa moment har fler än en lösning, vilket ställer krav 

på att även klara av att göra analyser av olika lösningar samtidigt ta i beaktande den externa 

handledarens önskemål. 
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Inledning 
Denna rapport beskriver ett examensarbete inom fastighetsautomation, uppdraget gavs av en nära anhörig som 

bedriver ett eget företag och fungerade som extern handledare. Uppdraget som gavs var att skapa ett 

konstruktionsförslag på ett hybridvärmesystem, vilket innebär att det finns flera värmekällor. Dessa värmekällor var i 

detta fall fastbränsle och solenergi. I framtiden skulle även vindkraft, solföljare och solceller appliceras i systemet.  

 

Detta uppdrag valdes för att ge fördjupning inom området fastighetsautomation, frågeställningar som ska besvaras 

med detta arbete var: 

 

Går det att från grunden skapa ett hybridvärmesystem? 

Vad är den lämpligaste system modellen? 

 

En kravspecifikation gavs av den externa handledaren, med önskemål av komponentval som skulle ingå i systemet. 

Denna kravspecifikation innehöll följande önskemål: 

 Värmepanna från Baxi. 

 Solfångarmoduler från Electrotech Energy. 

 Automatikstyrning av värmesystemet. 

 Shuntreglering för maskingaraget, och maskinverkstaden. 

 Värmefläktar som värmekälla. 

 Värmeväxlare skulle inkluderas som avskiljare mellan solfångarsystemet, och primärsystemet. 

 Fyrastycken ackumulatortankar av olika volymstorlek. 

 Ett öppet expansionskärl för primärsystemet, och ett slutet expansionskärl för solfångarsystemet. 

 Ett Human Machine Interface (HMI) skall placeras i värmecentralen, och en terminal översikt ska kunna ske 

från bostaden. 

 

Objektbeskrivning 

 
Fig. I1: Situationsplan över lokalernas placering. 

 

Byggnaderna som angavs vara berörda av uppdraget var en värmecentral, en maskinverkstad, ett maskingarage, en 

nybyggd bostad och ett ladugårdstak. 

  

Maskinverkstaden samt värmecentralen var befintliga lokaler, som endast skulle byggas ut med tilläggsisolering. 

Värmecentralen är den byggnadsdel, som kommer innehålla den större delen av värmesystemet. Vilket är 

komponenter som ackumulatortankar, cirkulationspumpar och värmeväxlaren. Maskinverkstaden är den enda byggnad 

som är en tung byggnad, vilket innebär att väggarna är av natursten och puts, tillskillnad mot de lätta byggnaderna av 

trä. 

 

Ladugårdstaket var lämpligt för solfångarmodulerna, och var inte planerad för förändringar. Denna yta sträcker sig 

från värmecentralens yttervägg mot väster, till maskinverkstadens östra yttervägg. Var vid genomförandet byggt med 

profilerad svart plåt. Den sydvästra sidan var planerad som solfångaryta. Maskingaraget är en framtida utbyggnad av 

ladugården, och skulle vara i anslutning av ladugårdens nord västra sida med en passagedörr från maskinverkstaden. 
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Består av fackverkskonstruktion och självbärande takplåt i original utförandet, och var planerad att kompletteras med 

ett nytt tak. Detta tak skulle vara i samma höjd som ladugårdstaket.  

 

Bostaden som skulle byggas var placerad i femtio meters västlig riktning från värmecentralen. Och värmen skulle 

överföras genom en kulvertledning som var placerats under jord. Denna kulvertledning skulle ha en genomföring i 

bostadens källarplan, vilket skulle anslutas till en trolig värmeväxlare. Alternativ skulle direktväxling ske, med en i 

bostadens källare placerad ackumulatortank. Även andra alternativa värmekällor var planerade att användas till 

bostaden, dock var det ett framtida arbete. 

 

Värmeeffektbehov 

För att kunna dimensionera och välja värmekällorna behövdes ett effektbehov tas fram, för respektive byggnad. Det 

anger hur mycket värme som krävs av en värmekälla, för att bibehålla en önskad temperatur i en lokal, vid en 

beräknad ute temperatur. Detta sker genom att beräkna ytan av lokalens klimat skal, vilket är den yta som är utsatt för 

den yttre temperaturen. Och beroende på konstruktionstyp kan ett värmemotståndsvärde tas fram. 

 

Konstruktion   

Efter ett erhållet effektbehov och lämpliga värmekällor valts, kan ett varmvattensystem (VVS) tas fram. Detta skulle 

även innehålla delarna enligt den tidigare nämnda kravspecifikationen, och placeras på lämpligt sätt i lokalerna. Efter 

att färdigställningen har gjorts av VVS-systemet, kan ett automatiskt reglersystem tas fram. Detta placerades 

lämpligast i värmecentralen, för att erhålla så korta sträckor mellan systemets komponenter som möjligt. 

 

För att skaffa värmeeffektbehovet, och även flödesmotståndet. Behövdes dessa beräknas med hjälp av lämpliga 

formler. Flödesmotståndet behövs för att kunna dimensionera en lämplig cirkulationspump till respektive delsystem. 

Även volymen av systemet behöver summeras, detta för att lämplig expansionskärlsvolym väljs.   
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Teori 
För att kunna utföra flödesberäkningar och effektbehovet, valdes att få en uppskattning av vilket energibehov 

respektive byggnad behövde. I Samuel Bergs bok om energieffektivisering[1] hittades följande metoder för att 

beräkna värmeeffektbehovet. Det totala effektbehovet för en byggnad tar även i beaktande ventilationsförluster, och 

effekttillskott från solinstrålning. Solinstrålningen och övriga effekttillskott har inte inkluderats i beräkningarna. 

Medans förluster från köldbryggor och dylikt är inkluderade i U-värdena för respektive byggnadsdel, för att beräkna 

U-värden har ett datorprogram från PAROC[2] använts. Därav behövdes inte ∆𝑃𝑇, beräknas i formel (1). Denna 

mjukvara används till att med Boverkets lambda-värden, skapa ett sammanställt U-värde för olika delar i en 

konstruktion. Lambda värde är ett värmemotståndsvärde, som används på varje enskild komponent i en 

byggnadskonstruktion. 

 

Dessa U-värden beräknades sedan med följande formel: 

PTransmission (𝑊) = 𝑈 ∗ 𝐴 ∗ (𝑇𝑖 − 𝑇𝑢) + ∆𝑃𝑇    (1) 

𝑈 = värmegenomgångstal (W m2⁄  ℃)  

𝐴 = Klimatskalets area (m2)  

𝑇𝑖 = Inre temperatur i byggnad  

𝑇𝑢 = Yttre temperatur  

∆𝑃𝑇 = Transmissionsförluster  
 

För att beräkna effekten som behövs för att värma ventilationsluften som cirkulerar in och ut ur byggnaden, har 

följande formel från Projektering av VVS[3] använts. För att beräkna den återvunna effekten av luftvärmeväxlare, har 

formeln kombinerats med avseende på eventuella värmeväxlares verkningsgrad. Formeln är följande: 

 

P𝑉𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝑊) = (𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 ∗ 𝐶𝑝 ∗ 𝑞𝑣𝑒𝑛𝑡 ∗ (1 − η)) ∗ (𝑇𝑖 − 𝑇𝑢)   (2) 

𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 = luftens densitet 1,2 kg/m3  

𝐶𝑝 = luftens värmekapacitet 1000 J kg, ℃⁄   

𝑞𝑣𝑒𝑛𝑡 = luftflöde (m3/s)   
η = Verkningsgrad luftvärmeväxlare 

 

Och för att få ett totalt effektbehov av byggnaden, summerades dessa värden ihop.  

𝑃𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  =  𝑃𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛  +  𝑃𝑉𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛    (3) 

 

Den dimensionerade ute temperaturen (DUT), beräknades genom att ange vilken byggnadstyp som den berör för lätt 

byggnad användes ett schablon värde på τ = 60h. Och för byggnader med betongvägg som blir en tyngre byggnad, 

användes ett τ värde på 120h. Detta värde anger hur lång tid det ta för en byggnad att kylas ner, från att vara 

uppvärmd. Byggnaden i detta fall var placerad i Gävleborgsläns klimatzon. Och genom en tabell kunde ett 𝐷𝑈𝑇20-

värde tas fram, värdet som användes anges vid uträkningarna. 

 

För att beräkna avgiven effekt av värmefläktarna med vattenuppvärmning, användes följande formel: 

𝑃𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑓𝑙ä𝑘𝑡 = 𝜌𝑉𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 ∗ 𝐶𝑝 ∗ 𝑞𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 ∗ (𝑇𝑇𝑖𝑙𝑙𝑜𝑝𝑝 − 𝑇𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟)   (4) 

𝜌𝑉𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 = Densitet för vatten ca 1000 (𝑘𝑔/𝑚3)  

𝐶𝑝 = Specifik värmekapacitet för vatten 4190 (𝐽 𝑘𝑔 ℃)⁄   

𝑞𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 = Vattenflöde genom värmebatteriet (𝑚3/𝑠)  

𝑇𝑇𝑖𝑙𝑙𝑜𝑝𝑝 = Vattentemperatur tillopp (℃)  

𝑇𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟 = Vattentemperatur retur (℃) 
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För att beräkna rörets längdutvidgning vid temperaturförändringar, detta görs för att ge en uppfattning av hur mycket 

rörsystemet expanderar vid drift. En kompensering kan göras vid för stora rör expansioner, detta för att undvika 

spänningar i materialet. För beräkningarna användes följande formel: 

∆𝐿 = 𝐿 ∗ 𝛼 ∗ ∆𝑇      (5) 

𝐿 = Rörets längd (𝑚)  

𝛼 = Längdutvidningskoefficient (𝑚/℃𝑚)  

∆𝑇 = Temperaturförändring (℃)  

 

För att beräkna flödesmotståndet i varje enskilt värmesystem, användes en bok[4] av Henrik Alvarez om energiteknik. 

Där i kunde en formel hittas, som används till att beräkna volymflödet i rörsystemet. Formeln som användes var 

följande: 

�̇� =  π ∗ 𝐷2 ∗ (1/4) ∗ c      (6) 

�̇� = Volymflöde  

𝐷 = Diameter (m)  

𝑐 = Flödeshastighet i (m s)⁄   
 

Formel för att beräkna engångsflödesmotstånd, vilket skapas av ventiler, dimensionsökningar och andra komponenter 

i rörsystemet. och är följande: 

∆𝑝𝑓,𝑒𝑛𝑔=  ᶘ ∗ 𝜌 ∗
𝑐2

2
      (7) 

ᶘ =  Friktionskoefficient  
𝜌 = Densitet fluid  

𝑐 = Flödeshastighet i (m s⁄ )  
 

Använda friktionskoefficient värden: 

Komponent: ᶘ Källa 

Böj 90° 0,7 [20] 

Böj 45° 0,5 [20] 

Dimensionsökning 0,2 [3] 

Kulventil 1,1 [4] 

T-rör, flöde till avgrening 1,3 [20] 

T-rör, flöde från avgrening 0,9 [20] 

T-rör, flöde rakt igenom 0,3 [20] 

T-rör, flöde till avgrening 3 [20] 

T-rör, flöde från avgrening 1,5 [20] 

Rörutlopp 1 [4] 

Rörinlopp 0,5 [4] 

Tabell 1: Koefficienter för flödesmotstånd, flera källor har använts.  

 

Formel som användes för att beräkna fram flödesmotståndet, som skapades av rören i systemet. 

∆𝑝𝑓, 𝑟ö𝑟 = ʎ
𝑙

𝑑
∗

𝑐2

2
𝜚     (8)  

ʎ = Rörfriktionskoefficient  
𝑙 = Rörlängd i (m)  

𝑑 = Rördiameter  

𝑐 = Flödeshastighet i (m s)⁄   

𝜚 = Densitet fluid   
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Formel för Reynoldstal, användes för att fastställa ʎ i formel (8) vid turbulent/laminärt flöde i rörsystemet. 

𝑅𝑒 =  
𝑑ℎ∗𝑐

𝑣
       (9)  

𝑑ℎ = Hydraulisk diameter (m2)  

𝑐 = Flödeshastighet (m/s)  

𝑣 = Dynamiskviskositet  
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Metod 
För att skapa en bättre bild av vad som skulle göras i detta uppdrag. Valdes att med den externa handledaren komma 

överens om hur systemet skulle konstrueras, detta inkluderade även dess reglerfunktioner. Ett förslag skapades, som 

sedan färdigställdes till följande system. 

 

 
Fig. M1: Det färdigställda resultatet av VVS-systemet, finns även som bilaga i större format. 

 

Material val för VVS-systemet gavs dels genom en kravspecifikation av den externa handledaren. Men även från att 

välja riktvärden för vissa komponenter i systemet. Dessa riktvärden har sedan angetts till dess källa, då delar av de 

specificerade komponenterna saknade angivna flödesvärden. 

 

Från detta förslag kunde sedan ett reglersystem konstrueras, med placering av dess periferienheter. Parallellt med detta 

framställande, gjordes även litteraturstudier i berörda ämnesområden. Där fördjupningar gjordes i pumpteknik[5], 

placering av pumpar i VVS system [6] och VVS-projektering [3]. Reglersystemet skulle enligt önskemål skapas av en 

PLC, vilket är en elektronisk styrenhet som genom mjukvara kan programmeras till att utföra specifika uppgifter. En 

sammanställning skapades av behovet av periferienheter, och för att ge en uppfattning över vilken PLC modell som 

ansågs vara lämpligast att använda. Studier av olika fabrikat gjordes, med en samtida analys av funktionskravet av 

utrustningen med avseende på dess placering i utomhusmiljö. Manualen för den valda produkten studerades, för att se 

över dess kompabilitet, och att egenskaperna var enligt önskemål. 

 

För de utrymmen som enligt specifikationerna skulle vara uppvärmda, med värmefläktar som värmekälla. Behövde 

dessa dimensioneras efter lokalernas värmebehov varpå studier av litteratur gjordes parallellt med att inhämta mätdata 

av lokaler, och skapa ritningar över dessa. Detta gjordes med stöd av datorprogrammet AutoCad, dessa ritningar 

skapades även från tidigare byggnadsritningar av framtida nybyggnationer som var berörda av uppdraget. 

Litteraturstudierna gjordes i ämnet värmemotstånd för byggnader, studier av konstruktionsexempel gjordes med stöd 

av träguidens hemsida [7]. Värmemotstånden användes ihop med byggnadsritningar, för att ta fram effektbehovet hos 

de byggnadsdelar som skulle vara uppvärmda. Efter att detta steg var avklarat, påbörjades slutskede av uppdraget med 

att göra beräkningar för systemet. Även studier gjordes av datablad för VVS komponenter för att skaffa riktvärdena på 

flödesmotstånd, då dessa inte alla var angivna i litteraturen. 
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Resultat 
VVS-system 
 

 
Fig. R1: Översiktsbild av förslaget som lämnades på VVS-systemet, finns även som bilaga i större format. 

 

Önskemålen av den externa handledaren var att systemets två värmekällor var en fastbränslepanna som 

primärvärmekälla, och även solfångarmoduler som sekundärvärmekälla. Dessa värmekällor gavs som önskemål att de 

skulle vara av modellen Baxi Excellent 30, och Electrotec Energy[8] modell TZ45/1500-20U. En värmeväxlare från 

HRALE B3-23A-40 skulle vara en skiljevägg mellan solfångarsystemet och primärsystemet. Hela systemet har delats 

upp i mindre delsystem för att hålla isär områdena. Hela VVS-systemet består av ett primärsystem, med 

primärvärmekälla och sekundärvärmekällans sekundärsida på värmeväxlaren. Och varmvattenledningarna som leder 

till ackumulatortankarna, dessa är av dimensionsnummer (DN) DN32 och DN20. Tankarna är av kubisk form, då detta 

var för värmecentralen den mest platsbesparande metoden. 

 

Förbrukarsystemen inkluderar en DN32 ledning från ackumulatortankarna, på denna ledning har bostaden 

tilloppsledning ett uttag av dimensionen DN32, även maskinverkstaden och maskingaraget har ett tilloppspåstick av 

dimensionen DN15 på denna ledning. Dessa system har samtliga ett returpåstick på primärsystemets 

kallvattenledning, dessa är placerade innan uttaget för fastbränslepannans tillopp. Detta har gjorts för att det varmare 

returvattnet går till åter uppvärmning.  

 

Solfångarsystemet inkluderar värmeväxlarens primärsida och rördragningen upp till ladugårdstaket, med 10 stycken 

solfångarmoduler i två rörsystem. Rördragningen består i huvuddel av DN20 rör, att tänka på är att 

solfångarmodulerna är av DN15 dimension. 
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Primärsystemet  

 
Fig. R2: Förtydning av primärsystemet, finns även som bilaga i större format. 

 

Systemet byggdes upp av rörledningar av dimensionen DN32, enligt förslagen rördimension i manualen[9] för Baxi 

Excellent 30. Pannan är på 30 kW, och en angiven verkningsgrad på 91,6 %. Pannan är även utrustad med ett eget 

styrsystem med shuntautomatik, pumpstyrning och rökgasreglering, detta system är oberoende av värmesystemets 

automatik. Säkerhetssystemet för pannan är en säkerhetsventil, överhettningsskydd, och även ett tvångskylsystem för 

att kunna kyla ner pannan om panntemperaturen överstiger 87 °C. 

 

Primärsystemet går igenom värmecentralens östra vägg i takhöjd, och följer sedan taket genom maskinverkstaden. 

Sedan går rördragningen igenom den norra väggen i maskinverkstaden, in till pannrummet. Och går igenom ett 

smutsfilter sedan igenom en cirkulationspump till fastbränslepannan, och vattnet värms till inställd temperatur. För att 

sedan åter cirkuleras igenom en backventil, åter till värmecentralen och slutligen till aktiv ackumulatortank. I 

värmecentralen har även en avluftningsventil placerats på kallvattenledningens högsta punkt. Kallvattenledningar 

valdes för att vid eventuellt läckage, så är vattnet inte av systemets högsta temperatur. På sekundärsidan av HRALEs 

värmeväxlare har en cirkulationspump placerats, denna pump är varvtalsstyrd av styrenheten. Och aktiveras vid 

överskriden inställt gränsvärde, vilket cirkulerar kallvatten igenom värmeväxlaren i motström till primärsidans flöde. 

Det uppvärmda vattnet går sedan genom en backventil in till återcirkulerat varmvatten från pannrummet. Backventilen 

placerades på ledningen för att säkerställa att flödet kan gå åt ett håll, och inte bakvägen igenom värmeväxlaren eller 

mot fastbränslepannan.  
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Förbrukarsystemet 

 
Fig. R3: Förtydning av förbrukarsystemet, finns även som bilaga i större format. 

 

Med början på att beskriva bostadens rörsystem är detta till större del dragen under jord, då bostaden är placerad på en 

sträcka på cirka femtio meter från värmecentralen. Detta ställer höga krav på effektförlusterna av rördragningen, vilket 

gjorde att valet att använda en grövre dimension på DN32 togs. Detta för att kunna leverera en högre energimängd i 

vattnet vid behov, för att kompensera för effektförlusterna. Enligt önskemål så skulle ledningar av modell Thermo 

Twin från Uponor[10] användas som referens, då denna var mest likt den tänkta produkten som kommer användas. I 

bostaden skulle troligen en värmeväxlare alternativ direktväxling användas. Returvattnet återcirkuleras genom 

returledningen som ligger parallellt med tilloppsledningen, vid genomföringen i värmecentralen går returledningen till 

ett smutsfilter som är placerad före cirkulationspumpen. Slutligen gör returledningen ett påstick på primärsystemets 

tilloppsledning. På tilloppsledningen har ett öppet expansionskärl placerats, detta kärl har en totalvolym på minst 660 

liter. Kärlet ska kunna hantera hela systemets volymändring vid uppvärmning. Det öppna expansionskärlet placerades 

på våningen ovanför värmecentralen, med ett minimi krav på att vara placerad över 3 meters höjd, för att säkerställa 

att cirkulation även går igenom maskingaraget. 

 

Maskinverkstadens tilloppsledningar med dimension DN15 gör ett påstick vid samma DN32 ledning och går till en 

shuntgrupp. Denna shuntgrupp sköter temperaturregleringen av maskinverkstadens värmesystem. Principen är att en 

reglerventil sitter på utgående ledning och styr om cirkulationen, som går igenom en backventil för återcirkulation 

igenom värmesystemet igen eller för retur till primärsystemets tilloppsledning. Shuntgruppen är även utrustad med 

injusteringsventiler, på tillopp- och retur- ledningen. I detta värmesystem har värmefläktar valts att användas som 

effektkällor till uppvärmning av lokalen. Dessa är placerade i varsin ände av maskinverkstaden. Som referens har 

värmefläktar av modell CAW10 från VEAB[11] använts. Rördragningen för systemet gör en genomföring genom 

värmecentralens östravägg, mot maskinverkstaden och är beläggen under primärsystemets rör i taket. Väl inne i 

maskinverkstaden delas systemet upp i två delsystem, till varsin värmefläkt i änden. Varmvattnet återcirkuleras 

samma väg som tilloppsledningen, och går åter till värmecentralen. 

 

Maskingaraget gör ett påstick i närheten av maskinverkstadens tilloppsledning, och är av samma dimensions DN15. 

Temperaturregleringen av systemet sker med en shuntgrupp av samma princip som tidigare beskrivning, genomföring 

sker genom den norra väggen i värmecentralen och rörledningarna löper längst väggen i maskingaraget. Rören är 

delade vid den första värmefläkten, som är placerad på samma vägg som genomföringen gjordes. Den andra fläkten är 

placerad på maskingaragets motsatta vägg, som är belägen cirka 16,8 meters avstånd. Detta skapar ett större 

flödesmotstånd i ena ledningen som kommer att styra större delen av flödet genom den värmefläkt som är närmast 
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värmecentralen, detta gäller även maskinverkstaden. En injusteringsventil kan lämpligen placeras på antigen utgående, 

eller inkommande ledningar för värmefläktarna.  

Solfångarsystemet 

 
Fig. R4: Förtydning av solfångarsystemet, finns även som bilaga i större format. 

 

Solfångarsystemet är ett rörsystem som består till huvuddel av flexibel DN20 slang, från Electrotec Energy[8]. 

Rördragningen följer ladugårdens väggar för att sedan gå igenom yttre västraväggen på sin väg upp mot taket. Väl på 

taket delas den flexibla slangen upp till två delsystem, med vardera 5 stycken solfångarmoduler i varje delsystem. 

Dessa moduler är sammankopplade i serie efter varandra med en avstängningsventil mellan varje modul, detta för att 

lättare kunna individuellt stänga av en modul för eventuell service. En avluftningsventil har placerats på 

solfångarsystemets högsta punkt, för att fånga upp luftansamlingar i systemet. Cirkulationspumpen är placerad i 

värmecentralen, och är monterad på värmeväxlarens utlopp. Den har ett smutsfilter placerad före inloppet, även 

systemets slutna expansionskärl är placerad på sugsidan av pumpen. Expansionskärlet har en volym på 45 liter, och är 

även utrustad med systemets säkerhetsventil. Säkerhetsventilen har ett rör monterat vid dess utlopp, detta för att 

avleda eventuellt utsläpp av glykolblandning till ett uppsamlingskärl. Glykolblandningen består av 50 % Etylenglykol 

och resterande volym är vatten. Detta ger systemet en fryspunkt på omkring -36,5 °C enligt produktens datablad[12]. 

Denna fryspunkt är något förskjuten, då den flexibla slangen har en isolering på 20mm ( EPDM isolering enligt 

Electrotec Energys installationsmanual[8] ). 
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Elsystemet 

 
Figur. R5: Översiktbild av elsystemet, finns även som bilaga i större format. 

 

All inkoppling av elektroniken har samlats i ett väggmonterat kopplingsskåp för styrutrustningen, detta skåp är även 

EMC skyddat och har IP klassning 55. Skåpet valdes för att i den planerade intill liggande lokalen finns möjligheten 

att använda kraftmaskiner och dylikt, vilka kan avge elektromagnetiska störningar. Därför har även förslag gets på att 

använda skärmade signalkablage för kringutrustningen. Spänningsmatningsledningar för pumpar bör hållas på avstånd 

från signalkablaget. Inkommande matning till elektroniken har utrustats med jordfelsbrytare, för att höja 

säkerhetsnivån vid användandet av starkström och vatten. Även automatsäkringar har utrustats på respektive 

inkopplad enhet, förslag på inkoppling av enheter på respektive fas har även lämnats. Detta för att spridda respektive 

last på elnätet, vid aktivering av pumpar och styrsystemsutrustning. För att undvika eventuella snedbelastningar på 

faserna, vilka samtliga el komponenter har kopplats in på.  

 

Val av styrenhet 

Valet gjordes att använda denna styrenhet då systemlösningen är flexibel, med möjligheter att göra påbyggnader av så 

kallade signalmoduler. Lösningen blev att använda 3 stycken analoga insignalsmoduler som hanterar 

temperaturgivarna för hela systemet, med lite utrymme för eventuella framtida utbyggnader av temperaturgivare. En 

analog utgångsmodul valdes till att kunna sköta signalnivåerna på 0 - 10 VDC, för styrningen av shuntgruppernas 

reglerventiler. Styrenheten kan även hantera puls med modifikationsutsignaler, med ställbar signalnivå. Detta 

användes till att sköta varvtalsstyrningen för cirkulationspumparna 1, 4 och 5 då denna form av styrning finns som 

tillval för vissa pumpmodeler. Önskemål fanns att det även skulle finnas möjligheter med ett gränssnitt för användaren 

i form av både ett HMI och en terminal som kan placeras i den nya bostaden för fjärrövervakning/styrning av 

systemet. En Ethernet-switch möjlig gjorde detta, att ha i åtanke var att dessa komponenter ska klara av rådande miljö 

i styrskåpet. Även ett spänningsaggregat har kopplats till styrenheten för att klara av att hantera ett större antal 

simultant aktiva ventiler och reläer. Det valda spänningsaggregatet blev ett Siemens PS-307, 10A modell. 

Motorrelä 24 VDC 

Dessa reläer har kopplats samman med den tidigare nämnda styrenheten, detta för att skydda styrenhetens DC 

utgångar från AC starkströmmen som matas till cirkulationspumparna. De flesta cirkulationspumpar är s.k. 

blockeringsfria och behöver inget motorskydd, vilket valdes att inte inkluderas i detta elsystem. Ett motorskydd kan 

naturligtvis inkluderas om fallet skulle visa sig att den valda pumpmodelen kräver detta. Spänningsmatningen till 

reläerna kommer från spänningsaggregatet PS-307. 
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Automatsäkring 

Dessa används till att vid eventuell överbelastning på en el komponent i systemet. Kommer en automatsäkring att 

bryta kontakten, och skydda inkopplad fas från överbelastning och även el komponenten. Vid ett utlöst läge, kan 

automatsäkringen återställas till ursprungligt läge, och dess funktion är återställd. 

 

Termostat 

Termostaterna i reglersystemet, är placerade i maskingaraget och maskinverkstaden. Modellen som valdes var att 

användaren kan genom att sluta en brytkontakt, aktivera termostaten. Ett vridreglage ställer vilken temperatur nivå 

som ska utgöra ett gränsläge (Detta gränsläge ska inte blandas ihop med ett senare beskrivet gränsläge i 

reglersystemet). Detta gränsläge kommer sedan jämföras mot den rådande temperaturen i rummet, detta sker genom 

en på utsidan av termostaten monterad temperaturgivare. När gränsläget för termostaten har uppnåtts, kommer en 

kontaktor att brytas. Denna kontaktor har två utgångar, som anger om termostaten är sluten eller bruten. Detta kan 

användas till att ange om termostatens gränsläge är uppnått eller inte, vilket i detta specifika fall har gjorts. Dessa två 

utgångar har kopplats till styrenheten som var en PLC. Valet gjordes att använda en termostat som reglage av 

temperaturreglerings referens. Tekniken är ganska enkel och ger fördelar vid felsökning, eller fel i systemet. 

 

Nivågivare 

En nivågivare är konstruerad sådan att beroende på monteringssättet, så kommer en flottör att flytta med en media 

nivå, och kan antigen bryta eller sluta en krets. Denna krets kan användas genom att koppla en spänning i kretsen, som 

sedan en styrenhet kan registrera som aktiv eller inaktiv. Vilket har gjorts i detta fall. 
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Fig. R6: Gränssnitt för huvudmenyn vid uppstart av 

styrprogrammet. 

 

HMI - Human Machine Interface 
Som HMI valdes även en modell från Siemens av 

kompabilitets skäl, skärmen valdes av medium modell då den 

huvudsakliga styrningen kommer ske genom terminalen i 

fastigheten. Det finns möjlighet att utöka till KTP700 eller 

större då styrskåpet tillåter detta. Ett förslag på gränssnitt 

skapades som är uppbyggt så att användaren måste logga in för 

att kunna göra ändringar i reglersystemet. Detta görs genom 

huvudmenyn, detta är det första som visas vid uppstart av 

systemet. Efter att inloggning har gjorts, öppnas möjligheterna 

upp att genom antigen knapptryckning eller touch funktion 

navigera vidare till meny valet av översikt, trend historik, larm 

tablån och inställningar. Dessa beskrivs i respektive delkapitel. 

 

 

 

HMI Trendhistorik 

 
Fig. R7: Gränssnitt för trendhistorik av mätvärden. 

 

Visar sparade mätvärden från tidigare drift, för att ge en översikt av systemets temperaturgång, senaste aktivering av 

solfångarsystemet och fastbränslepannan. 
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HMI Inställningar 

Här kan användaren göra inställningar för delsystemens 

gränsvärden, timer tider och effekter. 

Inställningarna för tankar ger användaren möjlighet att 

själv ange i vilken prioritetsordning som 

ackumulatortankarna ska väljas. Tankarna är i ordnad 

efter stigande volymordning, dvs. Tank 1 är 1.5m3 och 

tank 4 är 4,5 m3. Angivet gränsvärde för tankar är det 

värde som temperaturen jämförs mot, som sedan 

används till beslut om växling av tank ska ske eller 

inte. Denna växling är styrd av att en minsta tid mellan 

växlingarna ska ha skett, denna anges i antalet minuter. 

 

Maskinverkstaden och maskingaraget har 

inställningsmöjligheter av att ange vilken max effekt 

som systemet ska kunna leverera, denna effekt jämförs 

mot den beräknade avgivna effekten. En offset kan 

väljas för att ge regleringen ett större område att 

arbeta mellan, en offset innebär att en inställnings  

tolerans från gränsvärdet finns. Ett snävare område 

ger mer precision men ett nervösare system, med 

många justeringar och ökad belastning på regler utrustningen. Användaren kan även välja att manuellt aktivera 

reglering av metod två, vilket innebär att en alternativ styrning av shuntgruppens reglerventil sker. Den regleras 

genom en ökning av ventilläget, tills termostaten har aktiveras. Vilket indikerar att inställd temperaturnivå har 

uppnåtts till PLC. För att sedan minskas tills termostaten avaktiveras. En form av flyttande reglerings metod sker. 

 

Solfångarsystemets inställningar ger användaren möjligheten att välja att aktivera/avaktivera systemet. Och även ange 

vilka gränsvärden, som inkommande temperatur och utgående temperatur jämföres mot.    

 

HMI Översiktsgränssnitt 

Detta ger användaren en övergripande presentation av 

status i systemet, så som aktiva pumpar och rådande 

temperaturvärden. Vissa delar av systemet går att med 

touchfunktionen aktivera underliggande gränssnitt, dessa 

system är ackumulatortankar, förbrukarsystemet och 

solfångarsystemet. Genom knapptryckning kan 

användaren välja att återgå till huvudmenyn genom att 

välja Åter. Vid aktiverat larm kommer delar att blinka 

med rödfärg för att indikera detta, användaren kan 

antigen välja att trycka åter till huvudmenyn för att gå till 

larmtablån. Alternativt kan användaren trycka på 

systemet med touchfunktionen. 

 

 

 

 

 

 

Fig. R8:  Gränssnitt för inställningar. 

 

Fig. R9: Gränssnitt för översikt av värmesystemet. 
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HMI Ackumulatortankar 

I detta gränssnitt får användaren mer 

information av vilket ventilpar och 

ackumulatortank som är aktiv, rådande 

tanktemperaturer och tillgång till att kunna gå 

till larmtablån eller aktivera manuellt läge. Vid 

aktivering av manuellt läge, kan användaren 

välja att aktivera en ackumulatortank efter 

önskemål. Även här har en återgångs funktions 

lagts till, denna tar användaren tillbaks till 

föregående gränssnitt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HMI Förbrukarsystem 

Här kan användaren få en bättre översikt av 

respektive delsystems rådande värden, detta 

inbegriper aktiva pumpar, ventilläge och aktiva 

fläktar. En indikationsbild för expansionskärlet 

är inkluderat för att ge en indikation ifall nivån 

sjunker och nivåbrytaren aktiveras kommer 

denna ikon att blinka med rödfärg som 

indikering. Vid valet att köra i manuellt läge 

kommer användaren få möjlighet att starta 

cirkulationspumparna genom touchfunktion, 

samt kunna ange ventilläge för reglerventilen. 

En återgå funktion är tillagd med samma 

funktion som föregående gränssnitt. 

  

Fig. R10: Gränssnitt för ackumulatortankar. 

Fig. R11: Gränssnitt för översikt av förbrukarsystem. 
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HMI Solfångarsystem 

På detta gränssnitt kan användaren se aktuellt 

procentuellt varvtal av cirkulationspumpen för 

primär- och sekundär- sidan av värmeväxlaren. 

Och även aktuellt temperaturvärde på 

solfångarsystemets inkommande och utgående 

temperatur på värmebärare. Vid manuellt läge 

kan användaren ange individuellt procentuellt 

varvtal på respektive cirkulationspump som ingår 

i solfångarsystemet. Även larmtablån går att nås 

från detta gränssnitt, och en återgångs funktion är 

inkluderad för att kunna återgå till 

översiktgränssnittet.  

  

Fig. R12: Gränssnitt av översiktsbild för solfångarsystemet. 
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Reglersystem 
Reglersystemet sköter ett större antal funktioner i systemet så som inhämtning av temperaturer, aktivering av 

ackumulatortank, temperatur reglering, pumpstyrning och ventilstyrning. Med början vid att beskriva styrsystemets 

huvudprogram och kort om subrutin stegen, gås sedan subrutinerna igenom med dess funktion i detalj. 

Huvudprogrammet presenteras i nedanstående flödesschema, flödesschemat återfinns som större bilaga. 

 

Huvudprogrammet 

 
Fig. R13: Flödesschema över huvudprogrammet, finns även som bilaga i större format. 

 

Detta är programmet som går igenom subrutiner i en specifik ordning, där initieringsprogrammet körs vid uppstart för 

att göra en funktionskontroll för delar av värmesystemets periferienheter. Detta periferisystem består till störredelen av 

temperaturgivare, men också av nivågivare och temperatur termostater. Följande steg är en kontroll av om användaren 

har valt att köra manuell körning av något steg, detta är en överordnad subrutin som har högre prioritet än de andra. 

Därefter kommer inhämtning av temperaturvärden, denna subrutin anropar temperaturgivare på den aktiverade 

ackumulatortanken. Temperaturen behandlas senare av programmet, som beskrivs i del kapitlet temperaturinhämtning.  

 

Programmet går sedan vidare till att kontrollera om användaren har aktiverat någon termostat lokalerna 

maskingaraget/maskinverkstaden. Beroende på om termostaten är aktiv eller ej, kommer huvudprogrammet att gå in i 

subrutinen för termostaten eller passera till nästa steg. 

 

Påföljande steg är solfångarsystemet, detta steg kontrollerar om användaren har aktiverat solfångarsystemet genom 

inställningar i HMI. Vid aktivering kommer programmet att kontrollera temperaturvärden, och korrigera pumparnas 

varvtal därefter med puls med modifikations (PWM) signal. I slutskedet av huvudprogrammet kommer en kontroll av 

flödesgivaren att ske, detta görs genom att en kontroll av systemet har någon aktiv pump. Om så är fallet kommer 

flödesgivarens signal att mätas för att kontrollera om den ger utslag. Sista steget i programmet kommer att kontrollera 

om användaren har valt att avsluta programmet eller ej, om så skulle vara fallet kommer systemet att stänga av 

pumparna. Av säkerhetsskäl finns ett tvångskylsystem på fastbränslepannan samt en säkerhetsventil på både 

solfångarsystemet och fastbränslepannan, om ett oplanerat stopp skulle ske under drift.  
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Manuell 

 
Fig. R14: Flödesschema för subrutinen Manuell, finns även som bilaga i större format. 

 

Denna subrutin används för att användaren kan vid behov, föra in egna angivna värden till reglersystemet. På särskilda 

HMI gränssnitt finns en knapp som heter samma namn som subrutinen. Det som sker är att det aktuella värdet sparas, 

för att sedan skrivas över med ett temporärt värde som anges av användaren. Detta värde sparas sedan, det går även att 

återställa reglersystemet till det tidigare värdet. Genom att trycka på knappen återställ som finns på HMI gränssnittet. 

Initiering 

 
Fig. R15: Flödesschema över subrutinen Initiering, finns även som bilaga i större format. 

 

Denna subrutin kommer att anropa systemets samtliga temperaturgivare för att kontrollera signalförbindelser. Vid det 

fall som en sensor inte ger utslag kommer det resultera i att ett larm aktiveras, detta larm kommer ange vilken sensor 

som har ett signalfel. I detta steg görs ingen kontroll av vilket värde som inhämtats, utan endast en funktionskontroll. 

Även kontroll om systemets nivågivare är inaktiva, om en nivågivare är aktiv vilket kan vara en indikering av att det 

är för lågnivå i systemet kommer detta skapa ett blockerande larm. Som inte gör det möjligt att starta upp systemet, 

utan måste åtgärdas för att kunna gå vidare i programmet. Sista steget i programmet kommer en kontroll av 

insignalerna för termostaterna att göras. Om båda ingångarna för termostatens givare är aktiva kommer det att aktivera 

larmet för att ett fel har inträffat, detta larm är endast indikerande detta används till att ett fel har uppstått med den 
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larmande termostaten. Systemet kommer att kunna aktiveras, och begränsas av den inställda effekten. Genom att 

reglerventilen stängs av tills tillstermostatens utgång inte är aktiv. Sista steget i programmet kommer att uppdatera 

samtliga parametrar med status. 

Temperaturinhämtning 

 
Fig. R16: Flödesschema över subrutinen temperaturinhämtning, finns även som bilaga i större format. 

 

Beroende på vilken prioriterings ordning av ackumulatortankarna som angetts under inställningar, kommer tankarna 

att aktiveras i en särskild ordning. Förutsatt att programmet tillåter en aktivering av tanken, det som kan blockera en 

aktivering av tanken är att det antingen är fler än en temperaturgivare som har ett aktivt larm. Detta larm kan vara 

signalfel eller ett felaktigt temperaturvärde. Men även om temperaturen i tanken skulle vara för hög, kommer nästa 

tank i prioriteringsordningen att aktiveras. När en tank väl har valts sker en temperaturjämförelse för att avgöra om 

temperaturen på tanken stiger eller sjunker med tiden. Detta är beroende på om värmetillförsel sker eller inte, så 

kommer det ske två olika urval av temperaturjämförelse med det inställda gränsvärdet. Om systemet inte har ett 

stigande temperaturvärde kommer den tank som står näst i prioriteringslistan att väljas, om temperaturen skulle vara 

för låg kommer nästa tank att väljas. Vid stigande temperatur kommer den tank som står näst i prioriteringslistan med 

låg temperatur att väljas. De två programstegen är varandra motpol, vilka styrs av tankens temperaturförändring med 

tiden. En tank som väl har aktiverats kommer att vara aktiv tills minimum tiden för aktiverad tank har löpt ut, vilket 

blockerar att en växling sker. Detta för att aktivering av tankar inte kommer att ske varje gång som subrutinen körs.  

Om temperaturen i ackumulatortanken överskrider det inställda maxvärdet på fler än två temperaturgivare, kommer en 

överordnad funktion att avsluta en eventuell kvarstående blockeringstid för växling. Vid jämförelse av 

temperaturvärden med gränsvärdet sker ett samtida felsökning för avvikande temperaturvärden, som indikering för 

kalibreringsfel eller ett begynnande signalfel. Denna jämförelse sker med en förinställd tidslucka för att avgöra om 

värdet var endast en tillfällighet eller ej. Detta innebär att ett värde tas, och lagras temporärt för att sedan jämföras 

med nästa sparade värde, en inställd fördröjning mellan dessa värden anges i programkoden. Differensen anger om 

värdet är det samma, eller om det var endast en tillfällighet. 
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Aktivering av ackumulatortank 

 
Fig. R17: Flödesschema över subrutinen aktivera tank, finns även som bilaga i större format. 

 

Aktiveringssteget för ackumulatortankarna kontrollerar om minimum tiden har löpt ut, om så inte är fallet återgår 

subrutinen till huvudprogrammet. Annars kommer programmet fortsätta med att välja tank efter prioriteringslistan, 

och väljer den tank som är klar att aktiveras. Vid aktivering kommer motsvarande ventilpar att aktiveras, med ett 

undantag för ackumulatortank 4. Då denna tank är utrustad med normalt öppna ventiler kommer dessa att ha 

spegelvänd aktiverings process. Valet att ha motsatt funktion på denna tank är av säkerhetsskäl, då vid 

spänningsbortfall kommer systemet att ha tillgång till en liten självcirkulation, i fallet att en av värmekällorna är aktiva 

samtidigt. När väl en ny tank har aktiverats kommer föregående tank att avaktiveras och programmet återgår till 

huvudprogrammet. 

Temperaturreglering 

 
Fig. R18: Flödesschema över subrutinen temperaturreglering av maskinverkstad/maskingarage, finns även som bilaga 

i större format. 

 

Detta steg körs av huvudprogrammet om användaren har aktiverat termostatens strömbrytare för maskinverkstaden 

och/eller maskingaraget. Subrutinen gör först en kontroll av signalen för temperaturgivaren på delsystemets 

returtemperatur. Vid fallet att ett signalfel skulle påträffas kan en temperaturreglering ske med endast signalen från 

termostatens temperaturgivare d.v.s. en on/off reglering. Annars kommer temperaturregleringen ske med en beräknad 

effekt, som är beroende på temperaturen från aktiverad tanks övre temperaturgivare, och returledningens 

temperaturgivare. Systemet är inställt på ett fast flöde, temperaturen i systemet regleras med en elektriskt styrd 

reglerventil. Denna ventil är styrd av reglersystemet. Den beräknade effekten kommer att subtraheras från en inställd 

max effekt som är angiven av användaren. Utfallet kommer avgöra om reglerventilen kommer att öppnas/stängas eller 

vid en jämvikt kommer systemet att återgå med oförändrat värde på ventilläget. Subrutinen har även inkluderats med 

felsökning i programmet, för att fånga upp eventuella komponent fel under körning. 
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Solfångarsystemet 

 
Fig. R19: Flödesschema över subrutinen solfångarsystem, finns även som bilaga i större format. 

 

Denna subrutin startas med att kontrollera om säkerhetsläget är aktiverat för systemet, med detta innebär det att vid ett 

fall att de övriga programmen inte körs t.ex. att primärsystemet har tappats ner så att nivågivaren är aktiv eller om 

temperaturen inte sjunker i solfångarsystemet. Kan solfångarsystemet köras individuellt för att temperaturen ska hållas 

nere, värmeväxlaren kommer att fungera som ett värmebatteri och avge värme alternativt att solfångarsystemet 

kommer att tvångsinkoppla ackumulator tank 4. Vid normaldrift kommer däremot en temperatur inhämtning ske, detta 

värde jämförs med ett inställt gränsvärde. Vid fallet att det inställda övre/under gränsvärdet har överskridits, kommer 

en varvtalsreglering ske av cirkulationspumpen på båda sidor av värmeväxlaren d.v.s. att cirkulationspump 4 och 5 

påverkas av temperaturen i solfångarsystemet. Solfångarsystemet kan även kopplas bort under inställningar, då 

kommer subrutinen att hoppas över av huvudprogrammet. Detta kan göras om systemet endast ska köras med 

primärvärmekällan. Säkerhetsrisken med att koppla bort körningen ska tas i beaktande, systemet är också utrustad med 

säkerhetsventil om det skulle ske en urkoppling av misstag.  
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Beräkningar av värmeeffektbehov och flödesmotstånd 

Bostad 

Formel (1) användes med parametervärdena: 

DIT = +25°C, DUT = -19°C, τ = 60h användes för att fastställa DUT 

 

Formel (2) användes med parametervärdena: 

ɳ = 80 %, flöde = 0,142 𝑚3 𝑠⁄ .  

 

Beräknade ytor bostad: 
 

 Beräknade ytor källare fastighet: 
 

Vägg Norr: 49,5 m²  Vägg Norr: 23,5 m² 

Vägg Söder: 47,6 m²  Vägg Söder: 21,6 m² 

Vägg Väst: 50,7 m²  Vägg Väst: 33,1 m² 

Vägg Öst: 54,5 m²  Vägg Öst: 33,1 m² 

Tak del 1: 73,6 m²  Golv: 135,2 m² 

Tak del 2: 79,5 m²  
   

Beräknade ytor fönster bostad:  

Fönster 1400x1200 16,8 m²  

Fönster 800x1000 4,0 m²  

Fönster 1200x350 0,4 m²  

Tabell. X1 Data på beräknade ytor på bostaden. 

 

Beräknade värden (PAROC): 
 

Ui 
 

Källa 

Fasad  

 
0,168 W/m²*K 

 

Tak del 1  

 
0,104 W/m²*K 

 

Källargolv  

 
0,143 W/m²*K 

 

Källarvägg Öst  

 
0,133 W/m²*K 

 

Källarvägg Väst  

 
0,133 W/m²*K 

 

Tak del 2 
 

0,063 W/m²*K 
 

Källarvägg Nord/Syd  

 
0,133 W/m²*K 

 

Fönster (2-3 glas) 1200x2100 
 

2,4 W/m²*K 
 

Dörr entré (1800x2100) 
 

0,82 W/m²*K [13] 

Dörr källare dubbel  
 

0,41 W/m²*K [13] 

Dörr Tvätt 
 

0,82 W/m²*K [13] 

Dörr Altan 
 

0,82 W/m²*K [13] 

Tabell. X2 Data på beräknade U-värden. 

 

Beräknat flödesbehov = 0,142 m3/s . Enligt boverkets krav[14] för ett luftflöde på minst 0,35 l/s per m2. Ger en 

beräknad ventilationsförlust på 1499,5 W. 

  

file:///C:/Users/Andreas/Desktop/Skola/Examensarbete/Beräkningar/Energi/Paroc%20beräkning/Fastighet/fasadfastighet.pdf
file:///C:/Users/Andreas/Desktop/Skola/Examensarbete/Beräkningar/Energi/Paroc%20beräkning/Fastighet/takfastighet.pdf
file:///C:/Users/Andreas/Desktop/Skola/Examensarbete/Beräkningar/Energi/Paroc%20beräkning/Fastighet/källargolv_fastighet.pdf
file:///C:/Users/Andreas/Desktop/Skola/Examensarbete/Beräkningar/Energi/Paroc%20beräkning/Fastighet/källarvägg_öst.pdf
file:///C:/Users/Andreas/Desktop/Skola/Examensarbete/Beräkningar/Energi/Paroc%20beräkning/Fastighet/källarvägg_väst.pdf
file:///C:/Users/Andreas/Desktop/Skola/Examensarbete/Beräkningar/Energi/Paroc%20beräkning/Fastighet/källarvägg_norr_söder.pdf
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Värmeförlustberäkning gjordes med följande parametervärden: 

𝐷𝐷𝑁32 = 0,039 m , 𝑇𝑇𝑖𝑙𝑙𝑜𝑝 = 80 ℃, 𝑇𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟 = 60 ℃. 

∆𝑇 = 𝑇𝑇𝑖𝑙𝑙𝑜𝑝𝑝 − 𝑇𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟  

 

Enligt önskemål från den externa handledaren användes datablad för Uponors Thermo Twin[10] värmeledning till 

vattenledning till bostaden. Enligt detta datablad beräknas effektförlusten med hjälp av formel och tabellvärde. 

∆𝑇 =
(80 ℃ + 60 ℃)

2
− 5 ℃ = 65 𝐾,  vilket gav ett motsvarande värde på ca ~ 16 𝑊/𝑚. Detta gav en effektförlust på 

ca 800 W för tilloppet av bostaden. (16 W/m * 50 meter = 800 W). Effektbehov för bostad blir därmed en 

approximation på 800 W + 7550 W = 8350 W. 
 

 
 

 

 

Effektbehov bostaden: 
 

P fasad 1495,5 W 

P tak del 1 336,6 W 

P källare golv 850,9 W 

P källare vägg 651,9 W 

P dörr entré 136,4 W 

P tak del 2 220,3 W 

P dörr källare 19,5 W 

P dörrtvätt 68,2 W 

P dörraltan 34,6 W 

P fönster 2240,8 W 

P ventilation 1499,5 W 

∑ 7554,3 W 

Tabell.X3 Summerad effekt data. 
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Maskinverkstad 
Formel (1) användes med DIT = +22 °C, DUT = -17,5 °C, τ = 120 h användes för att fastställa DUT. 

Formel (2) användes med ɳ = 0 %, flöde = 0,0309 𝑚3 𝑠,⁄   𝐷𝐷𝑁15 = 0,019 m.  
Ytorna beräknades med hjälp av bifogade ritningar. 

 

Beräknade ytor maskinverkstad:  
 

Beräknade ytor fönster: 
 

Vägg Norr: 27,7  m² Fönster 1000x1000 6,0 m² 

Vägg Söder: 23,0  m² 
   

Vägg Väst: 14,0  m² 
   

Vägg Öst: 9,0  m² 
   

Tak: 88,2  m² 
   

Golv: 88,2  m² 
   

Tabell. X4 Data på beräknade ytor på maskinverkstad. 

 

Beräknade värden (PAROC): Ui 
 

Källa 

Fundament  

 
0,201 W/m²*K 

 

Fasad  

 
0,457 W/m²*K 

 

Fasad söder 
 

0,43 W/m²*K 
 

Tak  

 
0,274 W/m²*K 

 

Fönster 
 

1,3 W/m²*K [15] 

Port 2400x2500 
 

0,5 W/m²*K [16] 

Dörr Entré 1200x2100 0,5 W/m²*K [16] 

Tabell. X5 Data på beräknade U-värden. 

 

Beräknat flödesbehov = 0,0309 m3/s, . Enligt boverkets krav[14] för ett luftflöde på minst 0,35 l/s per m2. Ger en 

beräknad ventilationsförlust = 1462,6 W. 

 

Effektbehov maskinverkstad: 
 

P fasad 1329,3 W 

P tak 954,2 W 

P fundament 699,9 W 

P port 118,5 W 

P dörr entré 49,8 W 

P fönster 308,1 W 

P fasad söder 470,1 W 

P ventilation 1462,6 W 

∑ 5392,4 W 

Tabell. X6 Summerad effekt data. 

 

Värmeförlustberäkning gjordes med följande parameter värden: 

𝐷𝐷𝑁15 = 0,019 m, 𝑇𝑇𝑖𝑙𝑙𝑜𝑝 = 80 ℃, 𝑇𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟 = 60 ℃. 

 

Effekt förlust maskinverkstad med 30 mm isolering ∆T= +58 °C ger tabellvärde från tabell 4.9[3] 12 W/m. 

Maskinverkstad effektförlust 12 W/m * 9,38 m = 112,56 W på tillopp sida. 

 

För maskinverkstaden delas denna effekt på  
5391+113

2
 𝑊 ≈ 2752 𝑊 𝑓𝑙ä𝑘𝑡⁄  

 

Och för maskinverkstaden erfordras en flödeshastighet på 

𝑐 =  
2752 𝑊

1000 𝑘𝑔 𝑚3⁄ ∗4190 𝐽 𝑘𝑔𝐾⁄ ∗20 ℃ ∗𝜋∗((0,019 𝑚)2 4⁄ )
=  0,0116 𝑚 𝑠⁄ ≈ 0,012 𝑚/𝑠  

file:///C:/Users/Andreas/Desktop/Skola/Examensarbete/Beräkningar/Energi/Paroc%20beräkning/Maskinverkstad/fundament_maskinverkstad.pdf
file:///C:/Users/Andreas/Desktop/Skola/Examensarbete/Beräkningar/Energi/Paroc%20beräkning/Maskinverkstad/fasad_maskinverkstad.pdf
file:///C:/Users/Andreas/Desktop/Skola/Examensarbete/Beräkningar/Energi/Paroc%20beräkning/Maskinverkstad/tak_maskinverkstad.pdf
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Maskinverkstadens flödesmotstånd beräknades med formel (6), formel (7) och formel (8). 

 

Summering av systemets komponenter: 

Komponent: Antal 

Böj 90° 4 

Böj 45° 2 

Kulventil 9 

T-rör, flöde till avgrening 1 

T-rör, flöde förbi avgrening 2 

T-rör, flöde från avgrening 1 

Smutsfilter DN15[17] 1 

VEAB CAW10 värmefläkt[11] 2 

Tabell. X7 Sammanställning maskinverkstad VVS-komponenter. 

 

Beräkningar för maskinverkstad: 

𝑅𝑒 =
0,019 𝑚∗0,12 𝑚/𝑠

1,3∗10−6 𝑚2/𝑠
= 1754.  Flödet är inom den kritiska zonen 2000 < Re < 4000 [4].   

 

Vilket är ett laminärt flöde varpå, ʎ =
64

𝑅𝑒
=

64

1754
= 0,0365 användes för att bestämma rörkoefficienten med formel 

(9). 

 

𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0,0365 ∗
28,85 m 

0,019 𝑚
∗

(0,12 𝑚 𝑠⁄ )2

2
∗ 1000 +  4 ∗ (0,7 ∗

(0,12 𝑚 𝑠⁄ )2

2
∗ 1000) + 2 ∗ (0,5 ∗

(0,12 𝑚 𝑠⁄ )2

2
∗ 1000) + 9 ∗

(1,1 ∗
(0,12 𝑚 𝑠⁄ )2

2
∗ 1000) + (1,3 ∗

(0,12 𝑚 𝑠⁄ )2

2
∗ 1000) + 2 ∗ (0,3 ∗

(0,12 𝑚 𝑠⁄ )2

2
∗ 1000) + (1,5 ∗

(0,12 𝑚 𝑠⁄ )2

2
∗ 1000) +

3,5 𝑘𝑃𝑎 + 2 ∗ 0,5 𝑘𝑃𝑎 =  5022,161 𝑃𝑎  
 

𝑃𝑢𝑚𝑝𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠ℎö𝑗𝑑 =
5022,161 𝑃𝑎

1000 𝑘𝑔 𝑚3⁄ ∗9,81𝑚2 𝑠⁄
≈ 0,5 𝑚  
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Maskingarage 

Formel (1) användes med DIT= +22 °C, DUT= -19 °C, τ = 60 h. Ytorna beräknades med hjälp av bifogade ritningar. 

 

Beräknade ytor maskingarage: 
 

Vägg Norr: 40,3 m² 

Vägg Söder: 51,0 m² 

Vägg Väst: 89,3 m² 

Vägg Öst: 89,3 m² 

Tak: 176,0 m² 

Golv: 152,0 m² 

Tabell. X7 Data på beräknade ytor på maskingarage.  

 

Beräknade värden (PAROC): Ui 
 

Källa 

Fundament 0,15 W/m²*K 
 

Fasad 
 

0,226 W/m²*K 
 

Fasad Söder 0,29 W/m²*K 
 

Tak 
 

0,178 W/m²*K 
 

Port 3500x4500 0,194 W/m²*K 
 

Dörr Entré 1200x2100 0,5 W/m²*K [16] 

 Tabell. X8 Data på beräknade U-värden. 

 

Beräknat flödesbehov = 0,142 m3/s. Enligt boverkets krav[14] för ett luftflöde på minst 0,35 l/s per m2. Ger en 

beräknad ventilationsförlust = 1499,5 W. 

 

Effektbehov maskingarage  
 

 

Pfasad 2501,7 W  

Pfasad söder 606,4 W  

Ptak 1284,4 W  

Pkällgolv 934,8 W  

Pdörrentre 51,7 W  

Pport 125,3 W  

Pventilation 2617,4 W  

∑ 8121,7 W  

 Tabell. X9 Summerad effekt data. 

 
Värmeförlustberäkningar har använts med parametervärdena: 

𝐷𝐷𝑁15 = 0,019 m, 𝑇𝑇𝑖𝑙𝑙𝑜𝑝 = 80 ℃, 𝑇𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟 = 60 ℃. 

 

Effekt förlust maskingaraget med 30 mm isolering ∆T= +58 °C ger tabellvärde från tabell 4.9[3] 12 W/m. 

Maskingarage effektförlust 12 W/m * 22,51 m = 270,12 W på tillopp sida. 

 

För maskingaraget delas denna effekt på  
8122+270

2
 𝑊 ≈ 4196 𝑊 𝑓𝑙ä𝑘𝑡⁄  

 

Och för maskingaraget erfordras en flödeshastighet på 

𝑐 =  
4196 𝑊

1000 𝑘𝑔 𝑚3⁄ ∗4190 𝐽 𝑘𝑔𝐾⁄ ∗20 ℃ ∗𝜋∗((0,019 𝑚)2 4⁄ )
=  0,1766 𝑚 𝑠⁄ ≈ 0,18 𝑚/𝑠  
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Maskingaragets flödesmotstånd beräknades med formel (7), formel (8) och formel (9).  

Summering av systemets komponenter: 

Komponent: Antal 

Böj 90° 8 

Kulventil DN15 5 

T-rör, flöde förbi avgrening 1 

T-rör, flöde från avgrening 1 

Smutsfilter DN15 1 

VEAB CAW 10 värmefläkt[11] 2 

Tabell. X10 Sammanställning av maskingaragets VVS-komponenter  

 

Beräkningar för maskingaraget: 

𝑅𝑒 =  
0,019 𝑚∗0,18 𝑚/𝑠

1,3∗10−6 𝑚2/𝑠
= 2631  Flödet är inom den kritiska zonen 2000 < Re < 4000 [4].  

ʎ =
64

𝑅𝑒
=

64

2631
= 0,0248 

 

𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0,0248 ∗
48,42 m 

0,019 𝑚
∗

(0,18 𝑚 𝑠⁄ )2

2
∗ 1000 +  8 ∗ (0,7 ∗

(0,18 𝑚 𝑠⁄ )2

2
∗ 1000) + 5 ∗ (1,1 ∗

(0,18 𝑚 𝑠⁄ )2

2
∗ 1000) +

(0,3 ∗
(0,18 𝑚 𝑠⁄ )2

2
∗ 1000) + (0,9 ∗

(0,18 𝑚 𝑠⁄ )2

2
∗ 1000) + 1,7 𝑘𝑃𝑎 + 2 ∗ 0,5 𝑘𝑃𝑎 = 4342 𝑃𝑎  

 

𝑃𝑢𝑚𝑝𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠ℎö𝑗𝑑 =
4342 𝑃𝑎

1000 𝑘𝑔 𝑚3⁄ ∗9,81 𝑚2 𝑠⁄
≈ 0,4 𝑚  

 

Prestanda 

Effektbehovet som fastigheten kräver för att hålla en innetemperatur på +25 °C vid en utetemperatur på -19 °C. Blev 

ca 7554 W. Tappvarmvatten och gratis effekt är inte inkluderat i beräkningarna, med gratis effekt menas värme 

tillskott från källor som personer, el apparatur och solinstrålning. Dessa har inte beräknats eftersom källorna är väldigt 

variabel, och har en mindre påverkan i relation till övriga värmeförluster. 

 

Med en nedgrävd värmeledning till bostaden beräknades en effektförlust på ca 800 W, vid +5 °C i marken och +80 °C 

i tilloppsledningen mot bostaden. Som referensmaterial användes en Thermo Twin DN32 ledning från Uponor [10]. 

Vilket resulterar i ett dimensionerat effektbehov på ca 8350 W för bostaden. 

 

Effektbehovet som maskingaraget kräver för att hålla en innetemperatur på +22 °C, vid en utetemperatur på -19 °C 

blev ca 8122W. Beräknade effektförluster av rörledningarna blev ca 270 W. Detta delas för vardera värmefläkt. Vilket 

ger ett ungefärligt värde på 4196 W / fläkt. 
 

Effektbehovet som maskinverkstaden kräver för att hålla en innetemperatur på +22 °C vid en utetemperatur på -17,5 

°C, blev ca 5392 W. Beräknade effektförluster av rörledningarna blev ca 113 W. Resultatet blev ca 4851 W, detta 

delas på två för vardera värmefläkt. Vilket ger ett ungefärligt värde på 2753 W / fläkt. 

 

Med värden för vilken effekt fläktarna bör dimensioneras efter kunde ett flöde tas fram för systemen. Detta flöde 

användes sedan för att beräkna flödesmotstånden i systemet. Genom beräkningar kunde det fastställas att flödet i båda 

systemen var laminära vid denna effekt. 

 

Motsvarande arbetshöjd för cirkulationspumparna blev följande: 

Maskingaraget ca 0,4 meter. 

Maskinverkstad 0,5 meter. 
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Primärsystemets systemkarakteristika 

 
Fig. B1 Förtydning av berörda delar i primärsystemet. 

 

Inget flödesbehov angavs för fastbränslepannan, vilket systemkarakteristika av primärsystemet skapades.  

( Sekundärsidan av värmeväxlaren är inte inkluderad ). 

 
Diagram 1: Systemkarakteristik för primärsystemet med en flödeshastighet mellan 0 - 0,5 m/s. Tabell F1 innehåller 

data som användes i Diagram 1. 

 

Vid en flödeshastighet som överstiger 0,12 m/s blev systemet turbulent, och vid en flödeshastighet motsvarande 0,5 

m/s krävdes en arbetshöjd strax under tre meter ( 2,91 meter ).   

 
 

Diagram 2: Motsvarande arbetshöjd skapad av flödesmotståndet i primärsystemet. Tabell F1 innehåller data som 

användes i diagram 2. 
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Solfångarsystemets sekundärsida 

Solfångarsystemets sekundärsidas flödesmotstånd beräknades med formel (7), formel (8) och formel (9). 

 
Fig. B2 Förtydning av solfångarsystemets sekundärsida ( Del av primärsystemet ). 

 

Summering av systemets komponenter: 

Komponent Antal 

Kulventil 3 

Backventil DN20 1 

Filter DN20 1 

90° krök 1 

Tabell. X11 Sammanställning av solfångarsystemets sekundärsida VVS-komponenter 

 

För solfångarsystemets sekundärsida användes en flödeshastighet på 0,55 m/s, vilket ska motsvara ett likadant flöde 

som på primärsidan av värmeväxlaren. Detta flöde har hämtats från leverantörens rekommendationer, för flödet 

genom de sammankopplade solfångarmodulerna. 

 

𝑅𝑒 =
0,024 𝑚∗0,55 𝑚/𝑠

1,3∗10−6 𝑚2/𝑠
= 10153,84. Vilket är ett turbulent flöde. 

Varpå  
𝑘

𝐷
=

0,03∗10−3𝑚

0,024 𝑚
= 1,25 ∗ 10−3 användes och gav en motståndskoefficient ʎ = 0,027. 

 

𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (0,027 ∗
3,365 m 

0,024 𝑚
∗

(0,55 𝑚 𝑠)⁄ 2

2
∗ 1000) +  3 ∗ (1,1 ∗

(0,55 𝑚 𝑠)⁄ 2

2
∗ 1000) + (0,7 ∗

(0,55 𝑚 𝑠)⁄ 2

2
∗ 1000) +

3,8 𝑘𝑃𝑎 +  1 𝑘𝑃𝑎 =  5977,576 𝑃𝑎  
 

𝑃𝑢𝑚𝑝𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠ℎö𝑗𝑑 =
5977,576 𝑃𝑎

1000 𝑘𝑔 𝑚3⁄ ∗9,81 𝑚2 𝑠⁄
= 0,609 𝑚  
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Solfångarsystemet 

För solfångarsystemet användes en flödeshastigheten på 0,55 m/s, vilket motsvarar flödet som enligt leverantörer 

skulle användas som rikt flöde genom solfångarmodulerna. Detta resulterade i ett fullt utvecklat turbulent system på 

både primärsida och sekundärsida av värmeväxlaren. Med en för cirkulationspumpen motsvarande arbetshöjd på 1,36 

meter på primärsidan, och för sekundärsidan gavs en arbetshöjd på 0,609 meter. 

 
Fig. B3: Förtydning av berörda delar av värmesystemet 

 

Solfångarsystemets sekundärsidas flödesmotstånd beräknades med formel (7), formel (8) och formel (9). 

 

Summering av systemets komponenter: 

Komponent Antal 

Kulventil 3 

Backventil DN20 1 

Filter DN20 1 

90° krök 1 

Tabell. X12 Sammanställning solfångarsystem sekundärsida VVS-komponenter 

 

För solfångarsystemets sekundärsida användes en flödeshastighet på 0,55 m/s. 

 

𝑅𝑒 =
0,024 𝑚∗0,55 𝑚/𝑠

1,3∗10−6 𝑚2/𝑠
= 10153,84 vilket är ett turbulent flöde. Varpå  

𝑘

𝐷
=

0,03∗10−3𝑚

0,024 𝑚
= 1,25 ∗ 10−3 användes och 

gav ʎ = 0,027. 

 

𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (0,027 ∗
3,365 m 

0,024 𝑚
∗

(0,55 𝑚 𝑠)⁄ 2

2
∗ 1000) +  3 ∗ (1,1 ∗

(0,55 𝑚 𝑠)⁄ 2

2
∗ 1000) + (0,7 ∗

(0,55 𝑚 𝑠)⁄ 2

2
∗ 1000) +

3,8 𝑘𝑃𝑎 +  1 𝑘𝑃𝑎 =  5977,576 𝑃𝑎  
 

𝑃𝑢𝑚𝑝𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠ℎö𝑗𝑑 =
5977,576 𝑃𝑎

1000 𝑘𝑔 𝑚3⁄ ∗9,81 𝑚2 𝑠⁄
= 0,609 𝑚  

 

Solfångarsystemets primärsidas flödesmotstånd beräknades med formel (7), formel (8) och formel (9). 
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Summering av systemets komponenter: 

Komponent: Antal 

Böj 90° 13 

Backventil DN20 2 

Kulventil 16 

T-rör, flöde till avgrening 1 

T-rör, flöde förbi avgrening 1 

T-rör, flöde från avgrening 1 

Smutsfilter DN15 [17] 1 

Solfångarmodul TZ47/1500-20U [12] 10 

Dimensionsökning 2 

Tabell. X13 Sammanställning solfångarsystem primärsida VVS-komponenter 

 

För att beräkna den kinematiska viskositeten av en 50% Etylenglykol blandning gjordes enligt följande: 

Enligt datablad för Dowcal 100 från Ikaros[12] har deras produkt en kinematisk viskositet på 15-25 mm2/s. Ett 

medelvärde användes d.v.s. 2,0*10-6 m2/s. Detta beräknades sedan enligt: 

 

(0,5 ∗ 2,0 ∗ 10−6) 𝑚2 𝑠⁄ + (0,5 ∗ 1,3 ∗ 10−6) 𝑚2 𝑠⁄ = 1,65 ∗ 10−6 𝑚2 𝑠⁄   
 

Även beräkningar för rörutvidgningar har gjorts för rör med längder i närheten av 20 meter enligt rekommendationer 

från boken om VVS-projektering[3]. Resultatet blev beroende på rörmaterial som använts är utvidgningen för 

fastigheten ca 7 centimeter för kopparrör, och 4,2 centimeter för stålrör. För maskingaragets rörsträcka på 16,8 meter 

gavs ett resultat på 5,6 centimeter för kopparrör, och 1,3 centimeter för stålrör. Detta är för att ge en uppfattning om 

behovet av punkter som kan fånga upp rör expansionerna. För att undvika skapandet av spänningar i materialet, och 

möjliga skador på utrustningen. 

 

Den totala systemvolymen för primärsystemet, blev totalt ca 

13060 liter. Total volymen för ett öppet expansionskärl kräver 

en minimi volym av 5% av totala system volymen. Vilket blev 

i detta fall ca 660 liter med en avrundning uppåt. 

 

Solfångarsystemet krävde en volym på ca 42 liter, systemet 

skulle utrustas med ett slutet expansionskärl. Vilket då bör 

dimensioneras till 10 - 15 % av total volymen. Vilket ger ett 

värde på cirka 4,2 – 6,3 liter.  

Komponent: Volym (liter): 

Baxi Excellent 30[11] 120 

Värmefläkt VEAB CAW10[15]  2 

VVX bostad Okänd 

VVX solfångarsystem[13] 0,75 

Ackumulatortank 1 1500 

Ackumulatortank 2 2550 

Ackumulatortank 3 4245 

Ackumulatortank 4 4498 

Systemvolym 140 

∑ 13056 

Tabell X14: Summering volym 
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Diskussion 
Valet av temperaturreglering blev en form av flyttande reglering, med en viss flexibilitet för att kunna använda en 

ställbar maxeffekt. Men även att det finns flera alternativa metoder för reglering, det skapades med en tanke på 

driftsäkerhet. Då båda reglermetoderna baseras på att använda sig av ett av användaren angivet effektvärde. Så kan en 

reglering bibehållas, vid eventuellt problem av temperaturgivare. För att minimera att systemet stannar av helt vid 

minus grader, eller att systemet går för varmt vid problem. Alternativt om möjligheter finns i framtiden, att kunna 

utföra mätningar och tester av lokalen. Detta för att skapa för lokalerna en specifik reglerkurva. Utrymme finns att vid 

framtida förändringar kunna lägga till ytterligare temperatursensorer för att mäta den rådande temperaturen utomhus. 

Detta för att skapa temperatur indata till styrsystemet, som möjliggör att reglersystemet i förtid kompenserar för 

sjunkande temperatur genom en tidigare skapad reglerkurva. Även fler reglermetoder kan med fördel läggas till i 

reglersystemet, så som en PI-reglering som exempel.  

 

Effektbehovet för bostaden har beräknats för att i framtiden, vid inkoppling av bostadens värmesystem. Skapa ett 

uppskattat behov för dimensionering av golvvärmesystem, luftvärmefläktar och övrig utrustning. Valet att använda en 

värmeväxlare eller direktväxling i bostadens källare eller ej, var vid genomförandet lite oklart. Att tänka på vid fallet 

att använda direktväxling, är att systemtrycket bör hållas högre än systemtrycket i solfångarsystemet. Detta för att vid 

ett eventuellt läckage mellan konvektorplattor i värmeväxlaren som exempel, kommer vatten att läcka in i 

solfångarsystemet. Varmvattenledningen mot den nya bostaden har en motsvarande temperatur som det översta skiktet 

av den aktiv ackumulatortanken. Det finns möjligheter om så önskas att koppla in en shuntgrupp för justering av 

temperaturen i kulvertledningen. Detta medför att temperaturen i kulvertledningen hålls lägre, med lägre effektförlust. 

Eventuella transmissionsförluster kan även med isolering korrigeras, då extra utrymme har lämnats för just detta i 

värmecentralen på ackumulator tankar och ledningar. Vad gäller expansionskärlet för värmesystemet kan det med 

fördel delas upp i mindre kärl, kravet är att den sammanlagda volymen ska vara 5% av system volymen.   

 

Värmesystemet har i största möjliga mån skapats enligt rekommendationer från C. Warfvinge m.fl bok[3] i ämnet. 

Rördimensionerna för matningen av varmvatten till värmefläktarna har hållits till mindre dimensioner, vilket skapar 

ett system med snabbare temperaturreglering. Dock gavs rekommendationer att använda en flödeshastighet på mellan 

0,5 m/s till max 0,7 m/s, vilket resulterade i alltför små rördimensioner eller en alltför stor effekt på värmefläktarna. 

Med alltför stor effekt på värmefläktarna skulle troligen ett obalanserat system skapas, med att fläktarna startar för att 

lika snabbt stoppas. Vidare att ha i åtanke berörande värmesystemen med värmfläktarna, är att ha intrimningsventiler 

på antigen inloppet eller utloppet. Detta för att fördela flödesmotståndet till balans vid T-rörets inlopp. Ett troligt utfall 

skulle vara att flödet till större delen går igenom den värmefläkt som är närmare cirkulationspumpen. Ett råd av den 

externa handledaren var att vid montage av rörledningar, var att skapa en liten lutning av vattenledningarna. Detta för 

att eventuella luftansamlingar i vattnet ska samlas på den högsta punkten, där ytterligare avluftning kan monteras med 

fördel. 

 

Om det skulle finnas en framtida önskan att expandera solfångarsystemet, finns det plats för totalt 22 stycken moduler 

i serie på ladugårdens tak. Att tänka på är att dimensionera om systemet för att hantera de nya flödena, med större 

värmeväxlare och ett ökat flödesmotstånd. 

 

Värmecentralen bör även förses med tillräcklig ventilation för att kunna hantera en ökad fuktighetshalt i rummet. 

Vilket medför en förhöjd risk för mögelbildning och andra fukt relaterade skador i byggnaden. 
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Slutsats 
Frågeställningar som skulle besvaras i detta arbete var först att om det från grunden går att skapa ett 

hybridvärmesystem? Vilket tydligen går med rätt litteratur, och tillgång till erfarenhet hos personer för rådfrågning. En 

önskan hade varit att även kunna skapa en miniatyr modell av systemet, för tester av cirkulationsförloppet. 

 

Den andra frågeställningen löd vilken system modell som var lämpligast att använda i detta fall. Vilken är en svår 

fråga att besvara, men av dem olika förslag som skapades. Valdes just denna modell då denna kräver minst mängd av 

Etylenglykol blandning, med ett mindre solfångarsystem som är avgränsad av värmeväxlaren. En tidigare önskan vid 

uppdragets början, skulle även primärvärmekällan ingå i solfångarsystemet. Och en växling av värmen skulle ske med 

hjälp av en större modell av värmeväxlare. Vilket även skulle innebära att en mindre ackumulatortank skulle behövas 

placeras på värmeväxlarens sekundärsida, med solfångarmodulerna och fastbränslepannan. Detta för att uppfylla de 

krav som ställs på minsta volymmängd i värmesystemet. 

 

Uppdraget har varit väldigt lärorikt och har gett kunskaper i projektering, samt breddning av området energiteknik.   
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Appendix A 
Elsystem 

Översiktsbild 

 
Fig. A1: Kopplingsschemat för reglersystemet. 
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Elskåp reglersystem 

 
Fig. A2 Förslag på installation i styrskåp för reglersystemet. 
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 Kopplingslista PLC 

 
Fig. A3: Kopplingslista över Siemens S7-1200 PLC 
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Kopplingslista signalmodul 1 och 2 

 
Fig. A4: Kopplingslista över Siemens SM 1231 TC, signalmodul 1 och 2. 
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 Signalmoduler 3,4 och spänningsaggregat 

 
Fig. A5: Kopplingslista över Siemens SM 1231 TC, signalmodul 3,4 och spänningsaggregat Siemens PS-307. 
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Appendix B 
Flödesscheman styrprogram 

Huvudprogram 

 
Fig. B1: Flödesschema huvudprogram reglersystem 
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Initiering 

 
Fig. B2: Flödesschema initiering av reglersystem 
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Temperatur inhämtning 

 
Fig. B3: Flödesschema över temperatur inhämtning av reglersystem 
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Temperaturreglering 

 
Fig. B4: Flödesschema över temperaturreglering av maskingarage och maskinverkstad 
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Solfångarsystem 

 
Fig. B5: Flödesschema över temperaturreglering av solfångarsystem. 
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Manuellstyrning och aktivering av tank 

Fig. B6: Flödesschema över manuellstyrning och aktivering av ackumulatortankar. 
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Larmtablå 

 
Fig. B7: Förklaring av larmkoder.
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Appendix C 
VVS 

Översiktsbild 

 
Fig. C1: Översiktsbild över värmesystemets VVS koppling. 
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Värmecentral 

 
Fig. C2: VVS ritning över värmecentralen. 
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Solfångarsystem 

 
Fig. C3: VVS/EL/Konstruktionsritning för solfångarsystemet ladugårdstak, med sydlig riktning.
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Isometriskbild solfångarsystem rördragning 

 
Fig. C4: Isometriskbild över rördragning mellan värmecentral och solfångarmoduler på ladugårdstak.
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Appendix D 
Fastighetsritningar 

Situationsplan 

 
Fig. D1: Situationsplan över byggnadernas placering.
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Ny bostad 

 
Fig. D2: Konstruktionsritning av bostaden som användes till värmemotståndsberäkning. 
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Maskingarage 

 
Fig. D3: Konstruktion/VVS/EL ritning över maskingaraget (MG) 
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Maskinverkstad 

 
Fig. D4: Konstruktion/VVS/EL ritning över maskinverkstaden (MV) 



 

D5 

 

Pannrum 

 
Fig. D5: Konstruktion/VVS ritning över pannrummet.
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Appendix E 
Beräknings resultat PAROC 

Bostadtak 

 
Fig. E1: PAROC resultat för beräkning av fastighetens tak, uppdelad i två olika modeller se påföljande bilaga.  

 

Värmemotståndsvärden hämtades från Energieffektivisering[1] av S. Berg 
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Illustration beräkningsområden 

 
Fig. E2: Berörda områden för de olika tak konstruktionernas ytor.
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Bostaden fasad och källarvägg 

 
 

Fig. E3: Resultat av PAROC beräkningar för bostadens fasad och källarvägg. 

 

Värmemotståndsvärden hämtades från Energieffektivisering ibid av S. Berg 
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Bostadens fundament/källargolv 

 
Fig. E4: Resultat av PAROC beräkningar för bostadens fundament/källargolv. 

 

Värmemotståndsvärden hämtades från Energieffektivisering ibid av S. Berg 
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Maskinverkstadens fasad och tak 

 
Fig. E5: Resultat av PAROC beräkningar för maskinverkstadens tak och fasad. 

 

Värmemotståndsvärden hämtades från Energieffektivisering ibid av S. Berg 
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Maskinverkstadens fundament

 
Fig. E6: Resultat av PAROC beräkningar för maskinverkstadens fundament. 
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Maskingaragets fasad och port 

 
Fig. E7: Resultat av PAROC beräkningar för maskingaragets fasad och port. 
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Maskingaragets fundament och tak 

 
Fig. E8: Resultat av PAROC beräkningar för maskingaragets fundament och tak.  

 

Värmemotståndsvärden hämtades från Energieffektivisering ibid av S. Berg. 
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Maskingaragets vägg söder 

Fig. E9: Resultat av PAROC beräkningar för maskingaragets södra vägg. 

 

Värmemotståndsvärden hämtades från Energieffektivisering ibid av S. Berg 
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Appendix F 

Data tabell Diagram 1 och 2 

Flödestyp: Volymflöde (l/s): Hastighet (m/s): Reynoldstal: ʎ: Flödesmotstånd (Pa): Arbetshöjd (m): 

Laminärt 0,024 0,02 600 0,1067 24746 2,52 

Laminärt 0,048 0,04 1200 0,0533 24772 2,53 

Laminärt 0,072 0,06 1800 0,0356 24803 2,53 

Kritiskt 0,096 0,08 2400 0,0267 24839 2,53 

Kritiskt 0,119 0,1 3000 0,0213 24881 2,54 

Kritiskt 0,143 0,12 3600 0,0178 24927 2,54 

Turbulent 0,167 0,14 4200 0,04 25186 2,57 

Turbulent 0,191 0,16 4800 0,037 25294 2,58 

Turbulent 0,215 0,18 5400 0,036 25431 2,59 

Turbulent 0,239 0,2 6000 0,034 25563 2,61 

Turbulent 0,263 0,22 6600 0,0325 25708 2,62 

Turbulent 0,287 0,24 7200 0,032 25882 2,64 

Turbulent 0,311 0,26 7800 0,032 26083 2,66 

Turbulent 0,334 0,28 8400 0,0305 26250 2,68 

Turbulent 0,358 0,3 9000 0,0305 26476 2,70 

Turbulent 0,382 0,32 9600 0,0302 26704 2,72 

Turbulent 0,406 0,34 10200 0,0295 26924 2,74 

Turbulent 0,430 0,36 10800 0,028 27108 2,76 

Turbulent 0,454 0,38 11400 0,026 27257 2,78 

Turbulent 0,478 0,4 12000 0,025 27462 2,80 

Turbulent 0,502 0,42 12600 0,0237 27645 2,82 

Turbulent 0,526 0,44 13200 0,0232 27888 2,84 

Turbulent 0,550 0,46 13800 0,022 28074 2,86 

Turbulent 0,573 0,48 14400 0,021 28273 2,88 

Turbulent 0,597 0,5 15000 0,0205 28522 2,91 
Tabell F1: Data för diagram 1 och 2. 

 

Hänvisningar av flödesmotstånd 

För Baxi Excellent 30 angavs endast ett flödesmotstånd i manualen[9] vid en temperaturdifferens vid +10 °C och +20 

°C vilket valet blev att använda det högsta värdet, för att beräkna toppvärdet av flödesmotståndet i systemet. 

Värdet som angavs var 23 mmWC ≈ 225,54 Pa. 

 

I databladet för värmefläktarna[11] angavs olika fall av effektflöden med flödesmotstånd, det närmaste volymflödet 

var 0,09 l/s vilket angav ett flödesmotstånd på 0,5 kPa.  

 

MMAs smutsfilter motstånd hämtades från dess datablad[17],  med följande värden: 

DN15 flöde 0,1 m/s = 1,7 kPa. 

DN20 flöde 0,15 m/s = 1 kPa. 

DN32 flöde 0,28 m/s = 1 kPa. 

 

Backventiler användes ett datablad för AT 1159 från Armatec[18], följande värden användes: 

DN15 flöde 0,2 l/s (0,7 m/s) = 0,035 bar = 3,5 kPa  

DN20 flöde 0,38 l/s (0,88 m/s) = 0,038 bar = 3,8 kPa 

DN32 flöde 1,2 l/s (1 m/s) = 0,035 bar = 3,5 kPa 
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Elektriskt styrda av/på ventiler hämtades flödesmotstånd från ESBEs VLG100 serie[19] , med följande värden: DN20 

Kvs: 2,5 flöde 0,5 l/s = 20 kPa. Detta för att simulera ett flödes uttag vid en momentant max flöde i systemet. 

 

Shuntgrupperna för maskinverkstad samt maskingaraget valdes att beräkna ett flödesmotstånd som en öppen kulventil. 

 

Flödesmätare har beräknats som en öppen kulventil. 

 

Flödesmotstånden saknades för solfångarmodulerna från Electrotec[8], solfångarsystemets värmeväxlare från 

HRALE[8] samt VVX för bostaden. 

 


