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Varmesystemer
Indeklimaet i vore bygninger/boliger er baseret på to helt afgørende elementer, nemlig det atmosfæriske og det
termiske - altså frisk luft og varme.
Varmeanlæg er således en forudsætning for, at vi kan tilvejebringe et termisk indeklima, der kan tilfredsstille
brugerne behov og krav om til hver en tid at befinde sig i et godt indeklima – uanset udendørs vejrliget.
Varmeanlæg eller varmesystemer findes i mange forskellige udgaver. Fælles for varmeanlæg er, at de skal
forsyne bygningen/boligen med varme via forskellige komponenter, apparater og udstyr.
•
•
•
•
•

Det varmeforsynende system
Det varmeproducerende system
Det varmefordelende system
Det varmeregulerende system
Det varmeafgivende system

Dette teknologiafsnit for varmeanlæg redegør for og gennemgår de vigtigste varme- og installati-onstekniske
emner, hvis formål er at beskrive dels varmeanlæggets opbygning, funktion, varmetekniske begreber og
terminologier og dels give eksempler på muligheder for energieffektiv funktion og drift via god planlægning af nye
anlæg, renovering og udvidelse i bestående og hvor styring/regulering er centrale emnedele.

Radiatoranlæg
Radiatorernes formål er at opvarme alle beboelsesrum i ejendommen til mindst 20 °C. Radiatorerne er
dimensioneret til at kunne opvarme rum ved det dimensionerende varmetab, det vil sige ved en udetemperatur på
-12 °C og en rumtemperatur til 20°C. Ved almindelig vinterdrift, fx 0 °C ude, vil man som tommelfingerregel kunne
forvente at radiatorerne kan opvarme rummene til 21-22 °C.
Der findes to hovedtyper af radiatoranlæg i ejendomme: Et-strengs- og to-strengsanlæg. I dag opføres stort set
kun to-strengsanlæg.

Side 68

| VARMESYSTEMER

ENERGIHÅNDBOGEN 2019

Et-strengsanlæg
Ved et-strengsanlæg anvendes en ringledning med konstant cirkulation. Ved hver radiator bliver etableret en
hydraulisk modstand. Det er tryktabet over denne modstand, der driver vandet gennem radiatoren.
Radiatortermostatventilerne skal vælges med stor Kv-værdi (lille modstand og stor åbning), typisk mellem 1 og 3.

Figur 1. Et-strengsanlæg

Et-strengsanlæg har været meget almindelige i både etageejendomme og i enfamiliehuse. Den væsentligste
årsag til udbredelsen er, at anlægsudgifterne har været lavere. Der blev fx markedsført meget simple og
installationsvenlige ventiltyper med integreret og stilbar modstand.
Anlægstypen bruges ikke meget mere af forskellige grunde:
• Der er ikke meget tryktab til radiatorventilen, så ventilerne bliver større og dyrere
• Anlægstypen regnes generelt for uegnet til fjernvarmeinstallationer, da det er svært at få stor afkøling
• Den altid varme cirkulationskreds giver et større varmetab fra ledningerne i bygningen, der ikke altid udnyttes.
• Pumpearbejdet er i praksis større end ved anden anlægstype
Der er dog også fordele, fx arbejder de lette gaskedler (med lille vandindhold – som regel de væghængte kedler)
godt i denne type anlæg.
Hvis man skal finde ud af, om der er tale om et et-strengsanlæg i et enfamiliehus, hvor man ikke kan se rørene,
lukker man for alle radiatorerne. Hvis hovedreturen bliver kold, er det et to-strengsanlæg. Hvis den ikke bliver kold,
er der normalt tale om et et-strengsanlæg (man kan normalt se det på ventilerne).
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To-strengsanlæg
Ved 2-strengs anlæg er radiatorerne parallelforbundne.
Herved fås et højt tryk til hver radiatortermostatventil, og afkølingen over hele anlægget kan blive meget stor.
Radiatortermostatventilerne bør vælges med et tryktab på maks. 0,1 bar (1 mVs) i dimensioneringstilstanden.
Radiatortermostatventilerne i det enkelte rum bør indstilles på samme niveau, så alle radiatorerne bidrager til
afkølingen. Er der monteret radiatortermostater med forindstilling, kan den optimale fordeling af vandet findes ved
at justere disse.

Figur 2. To-strengsanlæg

Energibesparelse
Udskiftning af for små (underdimensionerede) radiatorer til radiatorer i passende størrelse vil typisk medføre at
fremløbs- og returtemperaturen i varmeanlæg med kondenserende olie- eller gaskedler kan reduceres. Dette
medfører en forøget kondensgevinst og dermed en højere årsnyttevirkning.
I varmeanlæg med fjernvarme vil udskiftningen af for små radiatorer resultere i en forbedret afkøling.
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Udførelse
Dimensionering af radiatoranlæg
Radiatorer dimensioneres til at kunne opvarme rum ved det dimensionerende varmetab, det vil sige ved en
udetemperatur på -12 °C.
Ved dimensionering af radiatoranlæg benyttes de fremløbs- og returtemperaturer, som er angivet i tabel 1 og 2.
Dimensionering af
to-strengsanlæg

Fremløb [°C]

Retur [°C]

Fjernvarme (direkte), uden varmeveksler

60

40

Fjernvarme (indirekte), med varmeveksler

55-57

35-37

Gas- og oliekedler (ikke kondenserende)

60

40

Kondenserende gaskedler

55

45

Kondenserende oliekedler

50

40

Varmepumper

55

45

Dimensionering af
en-strengsanlæg

Fremløb [°C]

Retur [°C]

Tabel 1. Dimensionering af to-strengsanlæg

Fjernvarme (direkte og indirekte)

50

40

Gas- og oliekedler (ikke kondenserende)

50

40

Kondenserende gaskedler

55

45

Varmepumper

55

45

Tabel 2. Dimensionering af en-strengsanlæg

I dag er det sjældent, at der installeres et-strengs radiatoranlæg i enfamilieshuse og etageejendomme, da det er
ufordelagtigt af mange grunde, bl.a. energimæssige.
I ældre olie- og gasopvarmede etageejendomme – det vil sige bygninger opført før slutningen af 1980’erne –
dimensionerede man typisk varmeanlæggene til en fremløbstemperatur på 80 °C og en returtemperatur på 60 °C
ved en udetemperatur på -12 °C.
I fjernvarmeopvarmede etageejendomme dimensionerede man helt op til midten af 1990’erne typisk
varmeanlæggene til en fremløbstemperatur på 80 °C og en returtemperatur på 40 °C ved en udetemperatur på
-12 °C.
Det vil sige, at de temperatursæt, der tidligere blev benyttet ved dimensionering, er væsentligt anderledes, end de
temperatursæt der benyttes i dag.

Særlige forhold ved renovering og udskiftning
De høje dimensionerende fremløbs- og returtemperaturer kan medføre problemer fx ved udskiftning af varmekilde.
Ønsker man eksempelvis at udskifte en ældre gaskedel til en moderne kondenserende kedel, som kører ved
lavere fremløbs- og returtemperaturer, vil det lavere temperaturniveau medføre, at radiatorernes ydelse reduceres.
Dette betyder, at det kan være nødvendigt at installere større eller ekstra radiatorer.
Radiatorers ydelse angives i radiatorproducenternes kataloger ofte ved temperatursættet 70/40/20 °C (fremløb/
returløb/rum).
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Som det ses i tabel 1 og 2, er de temperatursæt, der benyttes ved dimensionering i nogle tilfælde væsentligt
anderledes end de temperatursæt, som anvendes ved angivelse af radiatorydelsen i kataloger.
Der må derfor fortages en omregning af radiatorydelse til det anvendte temperatursæt.
Tabel 3 viser relative ydelser for en radiator ved forskellige fremløbs- og returtemperaturer. Ydelsen ved
temperatursættet 75/65/20 °C er angivet til 1,0 (med blåt), da det er referencen.
Returtemperatur [°C]

Fremløbstemperatur [°C]
90

85

80

1,409

1,341

75

1,334

1,269

1,203

70

1,258

1,196

1,133

1,069

65

1,180

1,120

1,061

1,000

0,938

60

1,100

1,044

0,987

0,929

0,871

0,812

55

1,017

0,964

0,911

0,857

0,802

0,746

0,690

50

0,932

0,883

0,833

0,782

0,731

0,679

0,626

0,572

45

0,843

0,797

0,751

0,704

0,657

0,609

0,560

0,511

0,460

40

0,749

0,707

0,665

0,622

0,579

0,536

0,491

0,447

0,401

0,354

35

0,648

0,611

0,573

0,535

0,496

0,457

0,418

0,379

0,338

0,297

0,254

30

0,536

0,503

0,471

0,438

0,405

0,372

0,338

0,304

0,270

0,235

0,200

0,163

25

0,400

0,374

0,348

0,322

0,296

0,270

0,244

0,218

0,191

0,164

0,137

0,110

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

Tabel 3. Relative ydelser for en radiator ved forskellige fremløbs- og returtemperaturer

Eksempel 1
I en ældre etageejendom er en ældre oliekedel udskiftet med fjernvarme. Varmesystemet består af radiatorer, som er dimensioneret til en fremløbstemperatur på 80º C og en returtemperatur på 60º C ved en udetemperatur på -12º C. Anlægget yder
200 kW ved det angivne temperatursæt, hvilket svarer til varmebehovet.
Efter installationen af fjernvarmeanlægget ønskes en fremløbstemperatur på 60º C og en returtemperatur på 40º C ved en
udetemperatur på -12º C.
I tabel 3 (markeret med grøn og gul) ses, at den relative ydelse for radiatorerne vil falde fra 0,987 til 0,491, hvis temperaturerne
ændres. Anlægget vil således kunne yde 99 kW (0,491/0,987 x 200 kW) ved de reducerede temperaturer.
Hvis ejendommen skal kunne opvarmes tilfredsstillende med det nye fjernvarmeanlæg og ved de lavere temperaturer, skal der
installeres et større radiatorareal, eller ejendommens varmetab skal reduceres ved fx efterisolering.
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Montage
Det er nødvendigt at tømme anlægget for vand ved udskiftning af eksisterende radiatorer eller montering af ekstra
radiatorer.

Funktionsafprøvning
I henhold til Bygningsreglementet kap 19 § 391 skal der gennemføres en funktionsafprøvning af varme- og
køleanlæg før ibrugtagning. Funktionsafprøvningen skal påvise, at varme- og køleanlæggene overholder
bygningsreglementets krav til indregulering og styring.
Indregulering og styring af varme- og køleanlæg omfatter vand- eller luftstrømme i anlægget, automatiske
reguleringssystemer, tidsstyring, temperaturstyring og lignende behovsstyringer.

Eftersyn
Inden fyringssæsonen går i gang, er det en god idé at tjekke radiatorerne, så der undgås problemer, når det bliver
koldt udenfor.
Ofte opleves det, at en eller flere af radiatorerne ikke bliver ordentligt varme. En mulig årsag til dette kan være, at
der er for meget luft i radiatorerne og at de skal udluftes. Dette gøres ved at åbne for udluftningsventilen, så der
lukkes luft ud. Udluftningsventilen lukkes igen, når der begynder at komme vand ud.
Se endvidere afsnittet vedr. radiatortermostatventiler på side 88.

Figur 3. Udluftningsventil
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Gulvvarme
Gulvvarme er blevet en populær opvarmningsform, også som eneste varmeanlæg.
Der skelnes mellem barfodsområder og opholdsrum.
•
•

I barfodsområder bør overfladetemperaturen kunne reguleres i intervallerne fra 26 - 30 °C ved tunge
materialer og fra 23 - 28 °C ved lette materialer som træ
I opholdsrum bør overfladetemperaturen kunne reguleres i intervallerne fra 19 til 29 °C

I praksis skal der ved almindeligt brug regnes med, at overfladetemperaturen i opholdsrum skal være 22 - 23 °C
som minimum.
I randzoner, eksempelvis langs ydervægge og ved store vinduespartier, kan tolereres højere temperaturer.

Figur 4

I figur 4 ses, at gulve kan yde ca. 100 W pr. m2 ved en overfladetemperatur på 29 °C og en rumtemperatur 20 °C.
Dette er rigeligt i forhold til dimensionerende varmetab i moderne huse, dvs. senere end 1977.
Varmeafgivelsen afhænger dog af gulvets konstruktion og hvad leverandøren foreskriver.
Eksempelvis bør overfladetemperaturen på et trægulv maks. være ca. 27 °C og ønskes en rumtemperatur 22 °C
(temperaturforskel på 5 °C) kan gulvet yde ca. 50 W pr. m2.

Energibesparelse
Etablering af gulvvarmeanlæg giver ikke anledning til energibesparelser.
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Udførelse
Dimensionering af gulvvarmeanlæg
Varmeydelsen bestemmes for alle gulve ved:
Φ = 8,92 · (Tgulv – To)1,1 I W/m2
Hvor
Tgulv er gulvets temperatur i °C
To er omgivelsestemperaturen eller rumtemperaturen i °C
8,92 er en konstant
Der findes en del ydelsesangivelser fra de forskellige leverandører, som er baseret på testresultater.
Disse ydelser er ofte væsentligt højere end beregnet efter standarderne ved tunge og lette gulvvarmeanlæg. Det
skyldes, at der i standarderne er lagt væsentlige sikkerheder ind.
Der er en meget væsentlig pointe i, at gulvet skal udføres præcis, som det testede, hvis man skal regne med de
høje ydeevner.
Hvis gulvets varmeydelse i praksis afviger, kan det skyldes følgende:
• Afvigende rørafstand
• Afvigende udførelse af klaplag
• Afvigende udførelse af kontakt mellem varmeplader og træoverflade ved lette gulve
• Afvigende kontakt mellem rør og varmefordeler ved lette gulve
•
For lette gulve giver standardens beregninger ofte en værdi, der er mellem 50 og 75 % af de opgivne ydelser.
I rum, hvor det skal være muligt at ændre rumtemperaturen over døgnet, eller der er stor variation i
varmebelastningen, må der ikke installeres varmesystemer med stor termisk træghed, fx gulvvarme med kabler
eller rør indstøbt i beton som hovedvarmekilde.
Hvis gulvvarmeslanger er indstøbt i 8 cm beton eller mere betragtes det at have stor termisk træghed uanset
dæklagets tykkelse.

Figur 5. Tung gulvvarme (vandbårent med klaplag)
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Figur 6. Let gulvvarme (vandbårent)				

Figur 7. Elektrisk gulvvarme (varmemåtte)

Eksempel 2
I et nyt enfamilieshus skal der installeres gulvvarme. Varmetabet i stuen, som er på 50 m2, er beregnet til 1,6 kW ekskl. gulvet.
Det svarer til et specifikt varmetab på 32,0 W/m2.
Gulvet er af træ og fabrikanten foreskriver en overfladetemperatur på maks. 27 °C.
Der ønskes overfladetemperatur på 27 °C og en rumtemperatur 22 °C (temperaturforskel på 5 °C).
Gulvet er testet efter standarden for lette gulve og varmeydelsen kan beregnes til:
Φ = 8,92 · (27 °C – 22 °C)1,1 = 52,4 W/m2
Gulvet kan således uden problemer klare opvarmningen af stuen.

Montage
Montagen/installationen af gulvarmeanlægget skal ske i henhold til leverandørens anvisninger.

Funktionsafprøvning
I henhold til Bygningsreglementet kap 19 § 391 skal der gennemføres en funktionsafprøvning af varme- og
køleanlæg før ibrugtagning. Funktionsafprøvningen skal påvise, at varme- og køleanlæggene overholder
bygningsreglementets krav til indregulering og styring.
Indregulering og styring af varme- og køleanlæg omfatter vand- eller luftstrømme i anlægget, automatiske
reguleringssystemer, tidsstyring, temperaturstyring og lignende behovsstyringer.

Eftersyn
Inden fyringssæsonen indtræder, er det en god idé at tjekke gulvvarmekredsene, så der undgås problemer, når
det bliver koldt udenfor.
Ofte opleves det, at en eller flere af gulvvarmekredsene ikke bliver ordentligt varme. En mulig årsag til dette kan
være, at der er for meget luft i kredsen og at den skal udluftes. Dette gøres ved at åbne for udluftningsventilen/skruen, så der lukkes luft ud.
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Kaloriferer
Kaloriferer anvendes fx til opvarmning og ventilation af industrihaller, fabriks- og montagehaller, salgslokaler,
sportshaller og væksthuse. Anvendelse af kaloriferer sker således i bygninger, hvor det ikke er muligt at benytte
traditionelle centralvarmeanlæg, fx på grund af lokalernes indretning eller fordi der er højt til loftet. Endvidere
benyttes kaloriferer i bygninger, hvor det enten ikke er muligt, eller det er for omkostningskrævende at installere
mekanisk ventilation.
Kaloriferer findes både som en direkte opvarmningsform, men installeres også til rumopvarmning som en indirekte
opvarmningsform, idet varmen fra røggasserne i en varmeveksler overføres til rumluften.
Røggasserne er ved indirekte opvarmning ikke i kontakt med opstillingsrummet.
Kaloriferer kan ligeledes forsynet fra et centralvarmeanlæg (olie- eller gaskedel eller fjernvarme). I det tilfælde
fungerer kaloriferen som en radiator med tvungen konvektion uden frisklufttilførsel.
Princippet er det samme som for den gasfyrede kaloriferer.

Figur 8. Kalorifere forsynet fra et centralvarmeanlæg

Gasfyrede kaloriferer findes i et produktsortiment, der spænder fra ydelser på ca. 12 kW op til ca.
580 kW. Nyttevirkningen af ikke kondenserende gasfyrede kaloriferer med ydelser i området ca. 20 - 90 kW
oplyses i informationsmateriale og brochurer til typisk at være ca. 92 % (efter nedre brændværdi). Virkningsgraden
for kondenserende gasfyrede kaloriferer vil typisk være 100 – 102 % (efter nedre brændværdi).
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Figur 9. Gasfyret kalorifere

Energibesparelse
Det opleves ofte, at der cirkulerer varmt vand gennem kalorifererne udenfor fyringssæsonen. Det betyder, at der
reelt foregår et energispild.
Denne cirkulation bør afbrydes ved at der monteres afspærringsventiler på rørledningen der forsyner kaloriferen.
Ældre gasfyrede kaloriferer med dårlig virkningsgrad bør udskiftes til kondenserende gasfyrede kaloriferer.

Udførelse
Dimensionering af kaloriferer
Kaloriferens nødvendige varmeydelse afhænger af varmetabet i den hal eller det lokale som den skal opvarme.
Typisk skal kaloriferen kunne opvarme hallen eller lokalet til 18 – 20 °C.

Montage
For kaloriferer der forsynes fra centralvarmeanlæg, er det nødvendigt at tømme anlægget for vand ved udskiftning
af eksisterende eller montering af nye kaloriferer. Vandet tømmes ned i et afløb eksempelvis via en slange.

Funktionsafprøvning
I henhold til Bygningsreglementet kap 19 § 391 skal der gennemføres en funktionsafprøvning af varme- og
køleanlæg før ibrugtagning. Funktionsafprøvningen skal påvise, at varme- og køleanlæggene overholder
bygningsreglementets krav til indregulering og styring.
Indregulering og styring af varme- og køleanlæg omfatter vand- eller luftstrømme i anlægget, automatiske
reguleringssystemer, tidsstyring, temperaturstyring og lignende behovsstyringer.

Eftersyn
For kaloriferer der forsynes fra centralvarmeanlæg anbefales et årligt serviceinterval.
For gasfyrede kaloriferer anbefales normalt et 2-årigt serviceinterval.
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Indregulering af centralvarmeanlæg
Større centralvarmeanlæg
Ofte er store centralvarmeanlæg ikke indregulerede tilstrækkeligt fra starten, eller det er adskillige år siden, en
indregulering har fundet sted. Der kan også være udført større eller mindre energibesparende foranstaltninger
som fx udskiftning af vinduer eller efterisolering af tagkonstruktion siden sidste justering.
En justering af centralvarmeanlæg vil typisk indebære, at vandflowet i radiatoranlægget skal indreguleres samt at
vejrkompenseringsanlægget og pumperne indstilles.
Formålet er at få vandet fordelt på en sådan måde, at de enkelte forbrugssteder netop tilføres de beregnede
mængder centralvarmevand. Som afslutning på en indregulering indstilles den automatiske regulering i henhold til
forudsætningerne for indreguleringen.

Symptomer på manglende indregulering:
•

For høje returtemperaturer på de strenge, der er tættest ved varmecentralen, og faldende returtemperaturer hen mod
anlæggets yderender

•

For høj fremløbstemperatur i forhold til den projekterede temperatur

•

En cirkulationspumpe, der er større end den oprindeligt projekterede, og som ikke skyldes ombygninger eller udvidelser,
der kræver større pumpekapacitet

•

Klager fra brugerne over dårlig komfort (udsving i rumtemperaturen)

•

For lille afkøling

Indregulering i praksis
Fremgangsmåderne kræver en væsentlig indsats i forhold til dokumentation, hvis indreguleringen skal have varig
værdi.
Hvis der anvendes faste modstande, er et typisk forløb i en større ejendom:
1. Udarbejdelse af principdiagram for hele anlæg, herunder nummerering af alle ventiler
2. Beregning af alle vandmængder efter rumvarmebehov eller radiatorstørrelser
3. Beregning af alle forindstillinger på radiatorer og strengreguleringsventiler, hvis man anvender den såkaldte
forindstillingsmetode
4. Indstilling af alle ventiler og efterfølgende kontrolmåling
5. Hvis man anvender proportionalmetoden, forindstilles radiatorventilerne, og strengreguleringsventilerne indstilles efter de
beregnede forholdstal mellem flowene i strengene. Heref-ter indstilles hovedflow på pumpe eller en central måleventil

Hvis der anvendes aktive ventiler, dvs. trykdifferensventiler eller flowbegrænsere, indstilles de enkelte strenge
efter de ønskede tryk eller flow. Der kræves altså også beregning af flow.
Fordelen ved de aktive ventiler er først og fremmest, at vekselvirkningen mellem de enkelte strenge er langt
mindre.
Med hensyn til ovennævnte forindstillingsmetode og proportionalmetode henvises til Varme Ståbi.
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Mindre centralvarmeanlæg
Hvis det er nødvendigt at indregulere varmeanlæg i enfamilieshuse og andre mindre bygninger, kræver det, at der
er monteret forindstillelige termostatventiler eller termoaktuatorer (gulvvarme) i anlægget.
Når alle termostatventiler eller termoaktuatorer er åbnet så meget, som forindstillingen tillader, og når alle
radiatorer eller gulvvarmekredse derefter gennemstrømmes af den ønskede vandstrøm, er anlægget i balance.
Den ønskede rumtemperatur kan opnås, når fremløbstemperaturen er korrekt.

Strengreguleringsventiler
Strengreguleringsventiler benyttes i centralvarmeanlæg til indregulering af anlæg med flere strenge.
Strengreguleringsventilernes opgave er at skabe et passende tryktab i den enkelte streng, så der opretholdes det samme
differenstryk mellem de enkelte strenges fremløb og retur.

Ved at benytte strengreguleringsventiler og indstille dem korrekt (indregulering) opnås et centralvarmeanlæg
i hydraulisk balance. Det vil sige et anlæg, hvor hver enkelt streng tilføres den ønskede eller nødvendige
vandmængde fx også i forbindelse med opstart efter natsænkning, hvor termostatventilerne er åbne.
Der benyttes to typer strengreguleringsventiler:
• Den statiske, der indstilles til en fast modstand, der forbliver uændret uanset de dynamiske svingninger i
anlægget
• Den dynamiske, der ikke har en fast indstillet modstand, men en modstand, der varierer i takt med de
ændringer, der kan ske i forsyningsledningerne

Figur 10. Statisk ventil med måleudtag				

Figur 11. Dynamisk ventil (trykdifferensregulator)

Elforbruget til cirkulationspumpen er højere i et varmeanlæg med dynamiske strengreguleringsventiler end i et
anlæg med statiske strengreguleringsventiler. Det skyldes, at der kræves et mini-mumsdifferenstryk på 20 – 30
kPa over strengen foran den dynamiske ventil. Til gengæld opnås et mere velfungerende varmeanlæg med en
korrekt varmefordeling.
Ved anvendelse af moderne omdrejningstalregulerbare cirkulationspumper med proportionaltryksregulering er
forskellen på de to typer systemer ikke nævneværdig.

Side 80

| VARMESYSTEMER

ENERGIHÅNDBOGEN 2019

Energibesparelse
En indregulering af varmesystemet giver ikke i sig selv en varmebesparelse. En indregulering medfører,
at varmesystemet kommer i balance, og at der tilføres de vandmængder til de enkelte radiatorer, som er
nødvendige for at opretholde de ønskede rumtemperaturer. Men når anlægget kom-mer i balance som følge af
indreguleringen, medfører det ofte, at fremløbstemperaturen til varmesystemet kan reduceres. Det resulterer i
et lavere varmetab fra cirkulationsledningerne og dermed en energibesparelse. Energibesparelsen afhænger
primært af isoleringstykkelsen på cirkulationsledningerne.
Reduktionen af fremløbstemperaturen har i nogle tilfælde også den fordel, at der ikke opstår for høje
rumtemperaturer, selv ved maksimal temperaturindstilling af termostatventilerne. Indregulering skal derfor hænge
nøje sammen med udetemperaturkompensering, hvor fremløbstemperaturen reguleres efter udetemperaturen.

Udførelse
Dimensionering af ventiler
Eksempel 3 - Dimensionering af statisk strengreguleringsventil
Ved valg af en strengreguleringsventil skal flowet gennem ventilen (venstre side i figur 12 (1)) og det ønskede differenstryk
over ventilen (yderst til højre i figur 12 (2)) kendes. Mellem de to punkter tegnes en ret linje. Den rette line skærer et punkt i
den lodrette linje Kv. I dette tilfælde i punktet Kv = 16.
Fra dette punkt tegnes en vandret linje, der skærer en række lodrette kurver, som er indstillingskurver for de enkelte
strengreguleringsventiler.
I dette tilfælde vælges en strengreguleringsventil med en rørdiameter på 40 mm (vist med en rød cirkel (3)). Den valgte strengreguleringsventil skal indstilles på ca. 3,5 for, at flowet igennem den er 3,6 m3/h, og differenstrykket over den er 5 kPa.
Figur 12. Eksempel på diagram til indstilling af strengreguleringsventil
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Montage
Det er nødvendigt at tømme anlægget for vand ved udskiftning af eksisterende eller montering af nye
strengreguleringsventiler. Vandet tømmes ned i et afløb eksempelvis via en slange.

Funktionsafprøvning
Afprøvningen skal eftervise, at anlægget er indreguleret efter forudsætningerne.
Flowene kan for eksempel måles via de strengreguleringsventiler, der er monteret i anlægget med indbygget
trykudtag for flow- og trykmåling. Der benyttes eksternt måleudstyr til måling af trykdifferensen over ventilen.

Eftersyn
Strengreguleringsventiler bør være forsynede med et mærkat eller et skilt, hvorpå indstillingsværdien står. Hvis
dette ikke findes, kan man gå ud fra, at anlægget ikke er indreguleret korrekt.
Da ventilerne også kan anvendes til afspærring, og derfor ikke altid justeres tilbage til korrekt værdi efter
reparationsarbejde, anbefales det, at indstillingsværdierne kontrolleres og at de eventuelt justeres, så de svarer til
værdierne på indstillingsskiltene.
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Regulering af større varmeanlæg
Regulering af varmeanlæg.

Udetemperaturkompensering
I de fleste varmecentraler er der installeret et vejrkompenseringsanlæg, som regulerer fremløbstemperaturen til
radiatoranlægget afhængigt af udetemperaturen. Jo lavere udetemperatur, jo højere er fremløbstemperaturen på
vandet, der sendes til radiatorerne.
Et vejrkompenseringsanlæg sparer varmetab fra centralvarmerørene i ejendommen. Hvis ejendommen har
fjernvarmeforsyning, kan der spares mere, idet afkølingen af fjernvarmevandet bliver bedre.
Desværre ses det ofte, at vejrkompenseringsanlægget er indstillet forkert, og fremløbstemperaturen er indstillet for
højt for at forebygge, at beboere klager over utilstrækkelig varme. Dette resulterer dog i et unødigt stort
energiforbrug og øgede energiomkostninger.

Figur 13. Direkte fjernvarmeanlæg med blandesløjfe. En føler i fremløbet giver signal til regulatoren, der igen giver signal til
ventilen

Energibesparelse
For større bygninger beregnes varmebesparelsen ved indregulering og udetemperaturkompensering ud fra et
årligt varmeforbrug.
Desuden er det nødvendigt at kende det graddageuafhængige forbrug (GUF). En bygnings graddageuafhængige
forbrug defineres som den mængde varme, der bruges i bygningen uafhængigt af udetemperaturen. Dette
er typisk energiforbruget til opvarmning af varmt brugsvand og de varmetab, der er forbundet hermed i
rørinstallationer, varmtvandsbeholdere, cirkulationsledninger, tomgangstab på kedlen mv.
GUF kendes normalt ikke. Der kan i disse situationen anvendes en standardværdi på 28–30 % af det årlige
varmeforbrug. En anden mulighed er at bestemme/aflæse varmeforbruget i sommerhalvåret (typisk i månederne
juni, juli og august) og så skalere det op til et helt år.
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Det forudsættes, at der kan opnås en besparelse på minimum 5 % af det graddageafhængige forbrug (GAF), dvs.
forbruget til rumopvarmning. Større besparelser ses imidlertid ofte.
Varmebesparelsen beregnes således:

Udførelse
Dimensionering
Indstilling af fremløbstemperaturkurven
Eksempel 4
I et vejrkompenseringsanlæg kan der, som det ses i figur 13, vælges forskellige kurver for sammenhængen
mellem fremløbstemperatur og udetemperatur.
Kurverne har forskellige hældninger (her kaldet autoritet). Kurverne kan endvidere parallelforskydes. I dette
tilfælde ±20 °C. Der kan endvidere vælges en minimum- og maksimumbegrænsning af fremløbstemperaturen. I
dette tilfælde henholdsvis 30 °C og 80 °C.

Figur 14. Vejrkompenseringsanlæg med rette kurver

Som udgangspunkt vælges en kurve, der går gennem to punkter. Det ene punkt er fremløbstemperaturen
ved den dimensionerende driftstilstand – det vil sige ved en udetemperatur på -12 °C. Det andet punkt er
fremløbstemperaturen ved ophør af fyringssæsonen – det vil sige ved en udetemperatur på 17 °C. Den temperatur
vil man typisk vælge til 25-30 °C.
Hvis det viser sig, at den valgte kurve ikke giver den ønskede komfort i opholdsrummene, kan man enten forskyde
kurven eller vælge en kurve med en anden autoritet.
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I figur 13 ses, at kurverne er rette linjer. I nyere vejrkompenseringsanlæg er kurverne krumme. Denne krumning
sikrer, at fremløbstemperaturen i overgangsperioder (forår og efterår) bliver højere, end den ville være blevet, hvis
kurven var en ret linje. Se figur 11.

Figur 15. Vejrkompenseringsanlæg med krumme kurver

Figur 16. Eksempel på indstilling af varmekurve, kurven er valgt efter de seks temperaturpunkter. I dette tilfælde er
varmekurven indstillet på CTS-anlægget. Den høje fremløbstemperatur viser, at der er tale om en ældre ejendom

Montage
Gas og oliefyrede kedler
Kedler med stort vandindhold
I anlæg med gas- og oliefyrede kedler med stort vandindhold (typisk 20 – 100 liter) påbygges en shunt og en
motorstyret trevejsventil, som styres af vejrkompenseringsanlægget. På de fleste anlæg er shunt, trevejsventil og
vejrkompenseringsanlægget dog allerede installeret.

Side 85

| VARMESYSTEMER

ENERGIHÅNDBOGEN 2019

Kaskadekoblede/seriekoblede gaskedler med lille vandindhold
I anlæg med kaskadekoblede/seriekoblede gaskedler med lille vandindhold må der ikke påbygges en shunt og en
motorstyret trevejsventil. I denne type kedel kan der benyttes en glidende kedeltemperatur efter udetemperaturen.
Det vil sige, at kedelfremløbstemperaturen er lig med anlæggets fremløbstemperatur, og at den varierer efter
udetemperaturen.
Kedelleverandørerne kan levere denne type reguleringsudstyr sammen med deres kedler.

Figur 17. Kaskadekoblede gaskedler med lille vandindhold

Fjernvarmeanlæg
I både direkte og indirekte fjernvarmeanlæg påbygges en motorstyret tovejsventil i fjernvarmereturledningen, som
styres af vejrkompenseringsanlægget.
Ved svingende differenstryk kan det være nødvendigt at montere en trykdifferensregulator over
reguleringsventilen.
I fjernvarmeanlæg med direkte tilslutning anvendes som regel en kontraventil, så anlægget ikke kortslutter, fx hvis
pumpen stoppes. Det er vigtigt, at kontraventilen er dimensioneret til den maksimale vandstrøm i varmeanlægget.

Figur 18. Indirekte fjernvarmeanlæg
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Vejrkompenseringsanlægget
Vejrkompenseringsanlægget (regulatoren) placeres i nærheden af varmeanlægget. Udeføleren skal monteres på
bygningens nordside og placeres således, at den ikke påvirkes af solstråler.
Andre temperaturfølere samt el-tilslutninger monteres som beskrevet i vejledningen til vejrkompenseringsanlægget. Det er vigtigt, at fremløbsføleren anbringes tæt på blandepunktet eller veksleren efter
leverandørens anvisninger.

Funktionsafprøvning
I henhold til Bygningsreglementet kap 19 § 391 skal der gennemføres en funktionsafprøvning af varme- og
køleanlæg før ibrugtagning. Funktionsafprøvningen skal påvise, at varme- og køleanlæggene overholder
bygningsreglementets krav til indregulering og styring.

Eftersyn
I forbindelse med service/eftersyn på kedlen eller fjernvarmeanlægget bør der foretages et tjek af
vejrkompenseringsanlægget.
Tjekket skal vise, om der er den ønskede og indstillede sammenhæng mellem ude-, fremløbs- og rumtemperatur.
Eventuelle defekte følere udskiftes i forbindelse med eftersynet.
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Nat- og weekendsænkning
Vejrkompenseringsanlægget, som blev beskrevet i det foregående afsnit, bør endvidere indeholde en funktion, der
gør det muligt at sænke rumtemperaturen på bestemte tidspunkter, eksempelvis om natten og i weekenden.

Energibesparelse
Etablering af nat- og weekendsænkning giver skønsmæssigt en besparelse på 2 - 3 % af forbruget til
rumopvarmning i bygninger til beboelse.
Nat- og weekendsænkningens energibesparende effekt afhænger af:
•
•
•

Bygningens termiske træghed
Med hvor mange grader temperaturen sænkes
I hvor lang tid sænkningen varer

Udførelse
Dimensionering
Nat- og weekendsænkning kan ske ved at reducere fremløbstemperaturen (skønsmæssigt 5 - 10
°C) i nattetimerne og eventuelt i weekenden. Nat- og weekendsænkningen bør om muligt ske via
vejrkompenseringsanlægget.
Det kan også ske ved at afbryde varmeforsyningen i nattetimerne og eventuelt i weekenden. Dette kan enten ved
at afbryde cirkulationspumpen eller kedlen, f.eks. via et CTS-anlæg.
En anden mulighed er at bruge termostatventiler med natsænkning og en moderne selvregulerende
cirkulationspumpe, som reducerer cirkulationen af centralvarmevandet når ventilerne er lukkede.
En simpel løsning vil være at afbryde for cirkulationspumpen eller kedlen ved hjælp af en simpel urstyring.
Det være bedst at slukke for kedlen, da centralvarmevandet således stadig vil blive cirkuleret rundt og derved
minimere risikoen for evt. frostskader.
Såfremt der er tale om anlæg med kondenserende gas- eller oliekedler, er det vigtigt at undersøge de
driftsmæssige forskrifter for den givne kedel med hensyn til natsænkning og etablering heraf.

Montage
Afhængig af hvilken løsning det er muligt at vælge, kan arbejdet bestå i programmering af
vejrkompenseringsanlægget eller CTS-anlægget eller montering af urstyringer.

Funktionsafprøvning
Der er ikke krav om funktionsafprøvning af en nat- og weekendsænkningsfunktion.

Eftersyn
I forbindelse med service/eftersyn på kedlen eller fjernvarmeanlægget bør der foretages et tjek af
vejrkompenseringsanlægget og herunder nat- og weekendsænkningsfunktionen.
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Radiatortermostatventiler
Varmeforbruget til rumopvarmning kan reduceres væsentligt ved anvendelse af termostatstyrede radiatorventiler
frem for manuelle. Varmeforbruget kan yderligere reduceres ved anvendelse af termostatstyrede radiatorventiler
med elektronisk automatik.
Ved valg af radiatortermostatventiler skal det sikres, at der kan opnås et tilfredsstillende trykfald over alle de
tilsluttede radiatorer.

Figur 19. Radiatortermostatventil

Energibesparelse
Radiatortermostatventiler har den store fordel, at selvom det er koldt udenfor, og ventilerne burde lukke op for
varmen, vil de på nogle tidspunkter lukke i, hvis rummet tilføres en tilstrækkelig mængde gratisvarme i form af
f.eks. sollys.
Det er dog vigtigt at radiatortermostatventilerne ikke indstilles til en for høj rumtemperatur.
En reduktion af rumtemperaturen med 1 °C giver skønsmæssigt en besparelse på 5 - 8 % af forbruget til
rumopvarmning.
Ved at udskifte termostatstyrede radiatorventiler til termostatstyrede radiatorventiler med elektronisk automatik
med nøjagtig varmeregulering samt arbejdstidsænknings-, natsænknings- og udluftningsfunktionalitet, kan der
opnås en besparelse på 15 % på den samlede varmeregning. De 8 % opnås ved en temperatursænkning i
halvdelen af huset i 15 timer 5 dage om ugen.

Udførelse
Dimensionering
Tryktab i radiatortermostatventiler
For radiatortermostatventiler og andre reguleringsventiler i øvrigt gælder, at det er trykdifferensen Δp over ventilen,
der driver vandet igennem ventilen. Δp over radiatortermostaten bør være maks. ca. 10 kPa på grund af risiko for
støj.
Ved for lavt differenstryk kan der komme for lidt vand gennem ventilen og radiatoren, hvilket medfører manglende
varme.
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Ved fjernvarmeanlæg, som er direkte tilsluttet fjernvarmeledningerne, er der ofte problemer med reguleringen på
grund af det høje og svingende gadeledningstryk.
Problemet med reguleringen konstateres ved pendling, hvor rumtemperaturen svinger. I nogle tilfælde med helt op
til ± 3 °C.
Det kan løses i den enkelte lejlighed ved montering af trykdifferensregulator.

Proportionalbånd
Det anbefales af komfortmæssige grunde at beregne radiatortermostater efter et P-bånd (Xp) på 1-3° C, altså ca.
2° C.
Et meget lille P-bånd stiller store krav til ventiler, følere mv., mens et stort P-bånd vil regulere rumtemperaturen
dårligt med store temperatursving til følge og derved dårlig komfort og økonomi.

Dimensionering af radiatortermostatventiler
I forbindelse med dimensionering og valg af radiatortermostatventiler kan følgende fremgangsmåde benyttes:
•

Den nødvendige Kv-værdi fastlægges. Fastlæggelsen sker på baggrund af:
1. Laveste forekommende differenstryk over ventilen
Reguleringsventiler dimensioneres ud fra det lavest forekommende differenstryk, hvilket oftest er om vinteren,
hvor behovet er størst. I alle andre situationer vil ventilen være for stor. Der skal her tages hensyn til, at andre
komponenter i systemet har tryktab, og at det mindste differenstryk over ventilen derfor ikke er differenstrykket
2. Beregnet maksimalt flow gennem ventilen
Beregning kan ske ud fra den overførte effekt og afkølingen. Hvis radiatoren er overdimensioneret, hvilket er
helt almindeligt, dimensioneres der oftest efter rummets varmebehov

•

Der vælges en ventil med et proportionalbånd på 1 - 2 °C. Leverandørerne har tabeller og diagrammer til 		
bestemmelse af ventilen. Kv-værdien er vandflow i m3 pr. time ved helt åben ventil og et trykfald over ventilen
på 1 bar. Den angives som regel ved et proportionalbånd på 2 °C.
Endvidere angives Kvs-værdien, som er Kv-værdien ved fuldt åben ventil.
For ventiler med forindstilling angives Kv-værdien som funktion af forindstillingen, forudsat at 			
proportionalbåndet er 1 - 2 °C

•

Normalt skal differenstrykket være fra 5-10 kPa over termostatventilen. Termostatventiler kan give pendlende
drift, men dette kan som regel accepteres.
Hvis der i dellastsituationer ligger for stort tryktab over termostatventilen, kan dette give anledning til støj

•

Bemærk, at der findes særlige ventiler til en-strengsanlæg

•

Moderne cirkulationspumper med proportionalregulering egner sig godt til anlæg med termostatventiler. Hvis
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flowet i anlægget går ned, når termostaterne lukker, reducerer pumpen trykket, så risikoen for støj mindskes

Forindstillinger af termostatventiler
Termostatventiler kan fås med og uden forindstilling.
Hvis ventilerne er forindstillede korrekt, er anlægget i hydraulisk balance, også når anlægget og bygningen er kold,
og termostaterne er fuldt åbne.
Montering af termostatventiler med forindstilling, der ikke bliver beregnet korrekt og herefter heller ikke indstilles
korrekt, gør dog mere skade end gavn.
Følgende anbefales som hovedregler, men der er undtagelser:
•
I de tilfælde hvor tryktabet i fordelingsledningerne holdes under 5 kPa, kan strengreguleringsventiler erstattes
af forindstillede termostater ved lidt større anlæg end i fx enfamiliehuse (og mindre etageejendomme med
nogle få opgange)
•
Der anbefales at foretage forindstilling i udstrakte anlæg med strengreguleringsventiler og med flere end 		
nogle få radiatorer pr. streng.

Figur 20. Eksempel på termostatventil med forindstilling (ring der kan indstilles, så radiatoren forsynes med netop den rigtige
vandmængde, selv når der skrues helt op for termostaten)

Beregning af forindstilling
Der anvendes normalt et tryk på 5 - 10 kPa som udgangspunkt.
Drejer det sig om en stigstreng i en ejendom med nedre fordeling, beregnes den øverste radiatorventil først.
Herefter lægges rørmodstanden ned til næste etage til. Herved fås trykket for næste ventil. Det er meget
almindeligt, at man kan se bort fra tryktabet i stigstrengene.
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Eksempel 5
I figur 20 ses et eksempel på en kurve til bestemmelse af forindstillingen af en radiatortermostatventil. Forindstillingen
findes ved at gå ind på x-aksen med varmebehovet og y-aksen med differenstrykket. Skæring mellem de to viser
forindstillingsværdien.
I figuren er skæringen mellem varmebehovet (1,5 kW ved en temperaturdifferens på 20 °C (2)) og differenstrykket over
ventilen (0,075 bar (1)) indtegnet. Skæringspunktet svarer til en forindstilling på 4,5 (3).

1

Figur 21. Kurve til bestemmelse af forindstillingen af en radiatortermostatventil

Montage
Det er nødvendigt at tømme anlægget for vand ved udskiftning af manuelle radiatorventiler til termostatstyrede
radiatorventiler. Vandet tømmes ned i et afløb eksempelvis via en slange.
Termostatstyringen må ikke tildækkes af møbler eller tunge gardiner. Det gælder uanset, om føleren er placeret i
termostatstyringen eller som fjernføler. Termostatstyrede radiatorventiler med følerelement placeret væk fra selve
radiatoren er følsomme overfor træk. Derfor skal disse så vidt muligt placeres, hvor træk ikke forekommer.

Funktionsafprøvning
I henhold til Bygningsreglementet kap 19 § 391 skal der gennemføres en funktionsafprøvning af varme- og
køleanlæg før ibrugtagning. Funktionsafprøvningen skal påvise, at varme- og køleanlæggene overholder
bygningsreglementets krav til indregulering og styring.
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Eftersyn
Husejeren eller beboerne bør informeres om, at termostatstyrede radiatorventiler ca. en gang om måneden skal
motioneres for ikke at sætte sig fast, og hvad der skal gøres, hvis ventilen først sidder fast.

Figur 22. Radiatorventil

Hvis en radiator ikke bliver varm, kan det ofte skyldes, at ventilen har sat sig fast. Dette opleves ofte, når
radiatoren ikke har været i brug hele sommeren.
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Reguleringsventiler til gulvvarme
Gulvvarmeanlægget er forsynet med reguleringsventiler, der åbnes og lukkes af en regulator med en rumføler.
Systemet skal sørge for at opretholde de ønskede rumtemperaturer. Systemet skal sikre, at ventilerne lukker,
hvis der fx er varme fra solindfald eller anden gratisvarme. Normalt forsynes gulvvarmeanlægget i manifold
fra henholdsvis fremløbsmanifold og returmanifold. Der er monteret motorventiler (termoaktuatorer) og
forindstillingsindstillingsventiler til hver kreds.

Energibesparelse
Korrekt vandbalance i gulvvarmesystemet er nødvendig, for at opnå optimal komfort i boligen med det mindst
mulige energiforbrug. Derfor er det vigtig at reguleringsventilerne dimensioneres korrekt.

Udførelse
Dimensionering
Motorventiler (termoaktuatorer)
Termoaktuatorer montres på en gulvvarmemanifold, hvor de anvendes til on/off regulering. Termoaktuatorer kan
ikke positioneres i en given indstilling.
Trykdifferensen Δp over motorventilen bør være maks. ca. 5 kPa.

Figur 23. Termoaktuatorer

Forindstillingsventiler
Det er vigtigt, at gulvvarmeanlægget er korrekt indreguleret, da der ellers ikke er nogen garanti for, at der kan
opnås den ønskede temperatur i de enkelte rum. Gulvarmeanlæg er derfor udstyret med indreguleringsventiler,
der kan være monteret i returmanifolden. Forindstillingen af ventilerne bestemmer gennemstrømningen i
gulvvarmeslangerne og er derfor en vigtig faktor, for at opnå den optimale vandbalance i systemet.

Beregning af forindstilling
Der er en række regler, det er vigtig at overholde i forbindelse med beregningen af indreguleringen af de enkelte
gulvarmekredse. For det første skal man huske, at ventilen til den længste gulvvarmekreds altid skal stå helt
åben. De efterfølgende ventiler beregnes og indstilles herefter således, at tryktabet over de øvrige kredse bliver
det samme som over den længste. Dette gøres blandt andet ved at beregne det nødvendige flow for hvert enkelt
kreds.
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Eksempel 6
I nedenstående figur ses et eksempel på en kurve til bestemmelse af forindstillingen af en gulvarmeventil. Forindstillingen
findes ved at gå ind på x-aksen med flowet og y-aksen med differenstrykket. Skæring mellem de to viser forindstillingsværdien.
Flowet i den længste slange er beregnet til 220 l/h. Tryktabet i slangen er beregnet til ca. 0,8 mVs. Ventilen skal stå fuldt åben
og indstilles i position N.
Flowet i den næste slange er beregne til 130 l/h. Tryktabet i slangen skal være det sammen som i den længste slange, altså
0,8 mVs. Ventilen skal derfor indstilles i position 5.

1

Figur 24. Kurve til bestemmelse af forindstillingen af en gulvarmeventil

Montage
Med udskiftning af motorventiler eller forindstillingsventiler, er det nødvendigt at tømme anlægget for vand. Når
ventilerne er udskiftet fyldes der vand i kredsene en ad gangen. Hver kreds udluftes, så det undgås at der er luft i
anlægget.

Funktionsafprøvning
I henhold til Bygningsreglementet kap 19 § 391 skal der gennemføres en funktionsafprøvning af varme- og
køleanlæg før ibrugtagning. Funktionsafprøvningen skal påvise, at varme- og køleanlæggene overholder
bygningsreglementets krav til indregulering og styring.

Eftersyn
Motorventilerne (termoaktuatorerne) bør efterses en gang om året.
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