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Sammanfattning 

Varukylanläggningar konstrueras för att flytta värmeenergi från ett utrymme med låg 

temperatur, exempelvis frysrum, till ett utrymme med högre temperatur, exempelvis 

uteluften. Denna förflyttning av värmeenergi kräver stora mängder av tillförd elenergi till 

kompressorer samtidigt som de skapar värme, för att möjliggöra avkylningen. 

Denna studie undersöker värmeenergivinster, investeringskostnader och återbetalningstid  

för två olika metoder av värmeåtervinning från kylanläggningar samt möjlighet till 

energieffektivisering genom varvtalsreglering av kompressorer. Återbetalningstiden för 

värmeåtervinning kalkyleras efter en jämförelse av investerings- och driftkostnader av en 

värmepump som producerar motsvarande värmeenergi som kan utvinnas från 

kylkompressorerna. Som referens i denna studie har en fallstudie i form av ett mindre 

tillagningskök, i storleksordningen 200 tillagade portioner, med givna förutsättningar 

använts. 

Den ena värmeåtervinningsmetoden som granskas i studien bygger på ett direkt system 

som kompletteras med en kondensorväxlare för kylning av köldmedie via vattenkrets då 

det finns behov av återvinning. Värmeenergin i vattenkretsen lagras i en ackumulatortank 

för att sedan nyttjas till uppvärmning av exempelvis tappvarmvatten. Den andra metoden 

bygger på ett delvis indirekt system där en kondensorväxlare kyler köldmediet via en 

kylmedelkrets som lagrar värmen i en ackumulatortank vid behov av värmeåtervinning, 

alternativt kyls mediet via kylmedelkylare utomhus. 

Det direkta systemet visar sig, i detta specifika fall, vara närmare 60 000 kronor billigare 

att investera i jämfört med det delvis indirekta systemet. Det visar sig även vara 

energisnålare gällande drift av pump för återvinningskrets och fläktar på luftkyld 

kondensor. Återbetalningstiden för denna metod hamnar mellan 5-8 år medan det delvis 

indirekta systemet har en återbetalningstid mellan 10-15 år. Dessa siffror baseras på att 

all producerad värmeenergi i kylkompressorerna kan nyttjas.  

Rent ekonomiskt är investeringen i det delvis indirekta systemet olönsam med tanke på 

att en kompressor har en livslängd mellan 15-20 år. Det direkta systemet kan ge en 

lönsam avkastning i det fall behovet är tillräckligt stort och möjlighet att utnyttja en stor 

del av den tillgängliga värmen från kylkompressorerna är tillräckligt goda. Oavsett den 

ekonomiska synen så kan miljönyttan anses vara lönsam då producerad värme tas 

omhand. 

Varvtalsreglering av kompressorer ger en lägre energiförbrukning för 

varukylanläggningen, i detta specifika fall uppgår minskningen till närmare 17% vid fullt 

kylbehov. Besparingen kan förklaras med att kompressorerna vid fallstudien är något 

överdimensionerade, på grund av det begränsade urvalet av kompressorer. Effektiviteten 

och vinsten blir större vid dellast. Dock medför minskningen av antalet kylsystem en 

lägre driftsäkerhet då konsekvenserna vid haveri av en kompressor blir större. 

Kylkompressorerna blir även så pass stora att de förlorar sin förmåga att producera kyla 

vid den lägsta dellasten i kylsystemet. Detta pågrund av en stor skillnad i kylbehov hos de 

olika kylenheterna i anläggningen. 
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Summary 

Supply Refrigeration plant is constructed to move thermal energy from a space with a 

low temperature, for example freezers, to a space with higher temperature, for example 

the outdoor air. This movement of heat energy requires large amounts of supplied electric 

energy to compressors, that in the same time generates heat, to allow proper cooling. 

This study examines the thermal energy gains, investment cost and payback period for 

two different methods of heat recovery from the refrigeration plants and the potential for 

energy efficiency by using variable-speed compressors. The payback period for heat 

recovery is calculated by comparing the investment- and operation costs of a heat pump 

that produces the equivalent heat energy that can be extracted from the refrigeration 

compressors. This study uses a smaller preparation kitchens as a case studie, of the order 

of 200 to cooked portions, as a reference. 

One method for heat recovery that is examined in the study is based on a direct system 

that is complemented with a liquid condenser for cooling the refrigerant through a water 

circuit when there is a need for recycling. The heat energy in the water circuit is stored in 

a storage tank and then used, for example to heat domestic hot water. The second method 

is based on a partially indirect system where a liquid condenser cools the refrigerant 

through a refrigerant circuit. The circuit stores heat in a storage tank at the need for heat 

recovery, or cools the medium in an liquid cooler placed outdoors. 

The direct system turns out, in this specific case, to be almost 60 000 SEK cheaper to 

invest in in comparison with de partially indirect system. It also proves to be more 

energy-efficient, in comparison to the partially indirect system, due to operation costs of 

the circulation pump, for the recycling circuit, and electric energy to fans in the air cooled 

condenser. The payback period for this method are between 5-8 years while the partially 

indirect system has a payback period of 10-15 years. These figures are based on the 

assumption that all produced heat energy in refrigeration compressors can be used as 

heat.  

Purely financial  the investment in the partially indirect system is unprofitable given that 

a compressor has a lifespan of 15-20 years. The direct system can provide a profitable 

return if there is sufficient demand of heat and the opportunity to utilize a large portion of 

the available heat from refrigeration compressors is good enough. Regardless of the 

economic vision, as the environmental benefits are considered, the investment is 

profitable because produced heat is being taken care of. 
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Speed control of compressors provides a lower energy consumption for a refrigeration 

plant, in this specific case, the reduction amounts to nearly 17% at full cooling load. This 

energy savings is explained with the fact that the compressor at the case study example is 

slightly oversized, due to the selection of compressors. The efficiency is larger at part 

load. However, reducing of the number of compressors result in a lower reliability when 

the consequences of failure of a compressor becomes larger. The refrigeration 

compressors also becomes so large that they lose their ability to produce cooling at the 

lowest partial load in the cooling system, this is due to a large difference in cooling load 

for the refrigeration units in this plant.  
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Abstract 

Denna studie undersöker möjligheten till värmeåtervinning och energieffektivisering av 

mindre varukylanläggningar genom en fallstudie.  

Värmeåtervinning visade sig mest lönsam, med hänsyn till energivinst, 

investeringskostnad samt återbetalningstid, från en anläggning med ett direkt 

expansionssystem. Anläggningen kompletteras med en kondensorväxlare och en 

sekundärkrets för ackumulering av värme i ackumulatortankar. 

Varvtalsregleringen visar sig vara mycket lönsam med hänsyn till behovet av tillförd 

elenergi, jämfört med en anläggning med konstant varvtal, även vid fullast. Dock minskar 

driftsäkerheten av anläggningen. 

 

Nyckelord: 

Värmeåtervinning, Varukylanläggning, Varvtalsreglering. 
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Förord 
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bestämdes, i samråd med företaget Ingemar Johanssons Ingeniörsbyrå, att undersöka 

dessa möjligheter närmare, samt att ge företaget ett underlag att använda sig av vid 
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Jag vill tacka min handledare på universitetet, Samir Khoshaba, min programansvariga, 
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1. Introduktion 

Världen står idag inför ett omfattande klimatproblem då den omtalade växthuseffekten 

ökar jordens medeltemperatur. För att minimera temperaturökningen har Europeiska 

Unionens medlemsländer enats om ett mål som skall begränsa temperaturökningen till ett 

medelvärde av två grader. Sverige har ett individuellt mål att år 2050 inte ha några 

nettoutsläpp av växthusgaser (Naturvårdsverket, 2013). 

Att minska energibehovet och öka värmeåtervinningen i industrier, bostäder och 

verksamheter är ett sätt att minska utsläppen av fossila bränslen. Detta avspeglar sig även 

i Boverkets byggregler som kräver en mindre energianvändning vid ny- och 

ombyggnation. Kraven är utformade enligt nedan: 

”Byggnader ska vara utformade så att energianvändningen 

begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv 

värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning. 

(Boverket)” 

En stor energibov i exempelvis förskolor, skolor och övriga byggnader som rymmer 

någon form av tillagnings- eller mottagningskök är varukylanläggningar. Dessa 

anläggningar är konstruerade för att flytta värmeenergi från ett utrymme med låg 

temperatur, exempelvis kyl- och frysrum,  till en omgivning med högre temperatur 

exempelvis uteluft. Detta är en förflyttning som sker omvänt det naturliga förfarandet 

varför kylkompressorer kräver mycket tillförd elenergi. I denna process producerar 

kylkompressorerna värme som kan tillvaratas och återvinnas.  

Traditionellt utförs mindre kylanläggningar med asynkrona kompressorer, det vill säga 

utan varvtalsreglering. Dessa kompressorer arbetar alltid på 100 % då de är i drift, vilket 

ger en oeffektiv energiförbrukning exempelvis vid dellaster. 
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1.1 Bakgrund 

Ingemar Johanssons Ingeniörsbyrå AB är ett företag som är framträdande inom VVS 

projektering med kyla som spetskompetens. Vanligt förekommande är projektering av 

varukylanläggningar i olika storlekar och omfattning.  

Främst vid projektering av mindre varukylanläggningar är energieffektivisering och 

värmeåtervinning något som oftast förbises då installationen och projekteringen i regel 

skall vara så billig som möjligt.  

Som regel blir kylkonsulten inkopplad relativt sent i ett projekt, vilket kan innebära 

besvär med att hinna arbeta fram en bra lösning för återvinning, få klartecken för 

investeringen av beställaren samt samordna installationen med övriga projektörer.  

Genom att använda en referensanläggning och undersöka olika modeller för 

värmeåtervinning och jämföra dess energieffektivitet, återbetalningstid och lönsamhet 

skall den värmeåtervinningsmodell som är bäst lämpad lyftas fram för att användas som 

underlag vid projektering. Eventuella energibesparingar i form av varvtalsreglerade 

kompressorer i dessa små varukylanläggningarna undersöks för att skapa ett underlag för 

framtida projektering. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka möjligheter till energiåtervinning i mindre 

varukylanläggningar. Att efter vissa bestämda förutsättningar beskriva en lämplig metod 

för återvinningen, dess investeringskostnad och återbetalningstid.  

Dessutom skall energioptimering av de mindre varukylanläggningarna genom 

varvtalsreglering av kompressorer undersökas.  

Delmål 1: 

Undersöka möjligheten till värmeåtervinning från varukylanläggningen från ett energi- 

och kostnadsmässigt perspektiv. Detta skall ske med hänsyn till lämpliga 

användningsområden för värmeenergin. 

Delmål 2: 

Undersöka hur varvtalsreglering kan påverka en kompressors och därmed anläggningens 

energieffektivitet. Kan antalet kompressorer minskas samtidigt som en säker drift av 

anläggningen säkerställs? 

 

  



3 

Jennie Åleheim 
 

1.3 Avgränsningar 

Projektet avgränsas till specifika förutsättningar för att lättare kunna jämföra olika 

resultat och möjliga lösningar.  

För att möjliggöra ett jämförbart resultat avgränsas utrymmet inom vilken installationen 

sker, och i och med detta rördragningens längd. Placering av kylaggregat, KA, och 

ackumulatortank, ACK, i gemensamt teknikutrymme, enligt figur nedan. Kondensor 

alternativt kylmedelkylare placeras på byggnadens tak, 5 meter ovan färdigt golv i 

teknikutrymme. Den totala rördragningen till utomhusenhet bestäms till 10 meter.  

 
Figur 1.3:1 Rördragningens längd inom teknikutrymme baserat på komponenternas 

placering. 

Studien undersöker enbart den investeringskostnad som tillkommer vid installation av 

värmeåtervinning, det vill säga den kostnaden som tillkommer utöver 

referensanläggningen. Projekteringen omfattar därför inga komponenter på köldmediets 

kalla sida, såsom förångare, vätskesystem till förångare, gasledningar från förångare till 

kompressorer, magnetventiler etc. 

Det infattas inga kostnader för styr och reglering eller kostnader för kablage och 

kabeldragning för byggnad av återviningsanläggningarna. 

Studien utförs till viss del efter "standarder" som tillämpas vid projektering av 

varukylanläggningar i företaget Ingemar Johanssons Ingeniörsbyrå, vilket avspeglar sig i 

vissa komponentval, systemuppdelning med mera. 

Fallstudien projekteras som en traditionell kylanläggning med asynkrona kompressorer 

etc.  
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2. Teori 

I följande avsnitt presenteras kylprocessen, dess komponenter, förutsättningar för den 

fallstudie som skall användas vid modelleringar och beräkningar, teori bakom 

varvtalsreglering samt två lämpliga anläggningsutformanden för värmeåtervinning som 

skall granskas vidare i denna studie. 

2.1Kylprocessen 

Figuren nedan visar principen för ett system med direkt expansions (DX-system), vilket 

innebär att köldmediet är i kontakt med både luften det kyler och luften det kyls av. Data 

och information för uppbyggnaden av skissen är hämtad från litteratur (Nydal, 2007).  

 

Figur 2.1:1 Processflödesschema över kylprocessen i ett DX-system. 
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Köldmediet kan även kylas av ett annat medie än luft, i en kondensorväxlare. Detta kallas för 

ett indirekt system, och bygger på princip enligt nedan. Information till skissen är hämtad från 

litteratur (Nydal, 2007). 

 

Figur 2.1:2 Processflödesschema över kylprocessen i ett delvis indirekt system. 
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De olika punkterna 1-5 i figur 2.1:1 och 2.1:2 kan identifieras i ett log p-h diagram enligt 

nedan. I följande text beskrivs mer ingående vad som sker i respektive punkt. 

 

Figur 2.1:2 Principflöde över kylprocessen översatt till log p-h diagram. 

2.1.1 Förångare 

1. Vid förångningen upptar köldmediet värme från exempelvis ett kylrum. För att 

möjliggöra kylning av utrymmet måste köldmediets förångningstemperatur vara lägre än 

temperaturen på det medie som skall kylas. Förångningseffekten bestämmer 

kompressorns kyleffekt vid den specifika förångningstemperaturen. 

Förångningen sker vid konstant tryck och temperatur men för att undvika att vätske 

droppar sugs in i kompressorn, vilket kan orsaka vätskeslag, överhettas ångan i slutet av 

förångaren, se 5, expansionsventil (Nydal, 2007). 
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2. Förångartrycksregulatorn fungerar som en typ av kapacitetsreglering och är 

vid normal drift helt öppen, vilket resulterar i att sug- och förångartrycket är 

detsamma. Vid lägre tryck i förångaren, som resultat av en lägre belastning 

eller kylbehov, börjar regulatorn strypa flödet. Detta resulterar i att sugtrycket 

blir lägre än förångartrycket och den specifika volymen på gasen in till 

kompressorn ökar (Nydal, 2007). Detta resulterar i att mängden gas som ryms i 

kompressorns specifika volym minskar vilket medför ett lägre massflöde av 

köldmedie i systemet och värmemängden som kan upptas i förångaren minskar 

(Jaime Arias, 2004). 

2.1.2 Kompressor 

3. Kompressorn utför arbetet med att komprimera gas för att uppnå erforderlig kyleffekt. 

Arbetet utförs så köldmediets gastemperatur ut ur kompressorn, det vill säga 

kondenseringstemperaturen, är högre än den omgivande temperaturen till vilken värmen 

skall avges (Alvarez, Energiteknik, del 2, 2006) se vidare kapitel 2.1.3.  

Kompressorer som ej varvtalsregleras, det vill säga asynkrona kompressorer, jobbar alltid 

på maximal kyleffekt (Jaime Arias, 2004). Kapacitetsreglering av kyleffekten i ett system 

med dessa kompressorer kan ske enligt nedan principer.  

- Reglering av gasflödet genom strypning. Strypning ger, enligt tidigare avsnitt, 

en lägre kyleffekt och ett lägre tryck i kompressorn. 

- By-pass reglering, då den komprimerade gasen som ej nyttjas leds tillbaka till 

kompressorinloppet (Alvarez, Energiteknik, del 2, 2006).  

 

Kompressorn förses med hög- och lågtryckspressostat för att reglera 

start/stopp. Lågtryckspressostaten inställs normalt för att bryta kompressorns 

drift då trycket underskrider atmosfärstrycket, för att undvika att luft sugs in i 

kylsystemet (Nydal, 2007). 

Denna teknik utnyttjas i on/off reglerande kompressorer för att kunna möta ett lägre 

kylbehov vid dellast. Dessa kompressorer har en hög energiförbrukning och en kort 

livslängd, tack vare de många start och stopp kompressorn genomför under sin livstid. 

Genom att förse kompressorn med en frekvensomformare kan kompressorns hastighet 

styras för att möta ett varierat behov. Denna typ av teknik kräver dock fler komponenter 

för reglering och investeringen blir dyrare. Traditionellt används därför inte denna teknik 

i kommersiella kylanläggningar (Seok-Kwon Jeong, 2014). 

Mer information om kapacitetsreglering genom varvtalsreglering behandlas senare i 

rapporten, se kapitel 2.7. 
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2.1.3 Kondensor 

4. Värmeavgivning från kylanläggningar sker i en kondensor. Det kan vara en vätskekyld 

kondensor, då oftast i form av en värmeväxlare, alternativt en luftkyld kondensor, som 

normalt placeras utomhus. Oavsett vilken typ som används så genomgår köldmediet 

under kondenseringen en fasförändring då det överhettade köldmediet (i gasform) från 

kompressorn övergår till vätska. Kondenseringen sker under konstant tryck. Vätskan 

underkyls innan det passerar in till stryporganet för att undvika ångblåsor (Nydal, 2007).  

Luftkyld kondensor 

Vid ett direkt expansionssystem, DX-system, sker kondenseringen av köldmediet i en 

luftkyld kondensor. För att tillgodose drift av kylanläggningen året runt dimensioneras 

anläggningen med en kondenseringstemperatur som klarar av kyleffekten under 

sommarmånaderna då utomhustemperaturen är som högst. Allt eftersom 

utomhustemperaturen sjunker stiger kondensorns kylkapacitet. För att undvika en ökad 

underkylning av vätskan vid en lägre utomhustemperatur används därför en 

kondensortrycksregulator som fördelar flödet av köldmediet för att upprätthålla 

erforderlig kondensering (Nydal, 2007).  

Vätskekyld kondensor 

Köldmediet kan även kylas av en sekundär vätska i en värmeväxlare, ett delvis indirekt 

system. Sekundärvätskan utförs vanligen som en vatten-/frysskyddsblandning, vanligen 

en typ av glykol, som pumpas genom ett kylmedelsystem, se vidare kapitel 2.3.2 

"Glykoler som kylmedel". Vätskan kyls i sin tur av uteluften i en kylmedelkylare. I 

kylmedelkylaren genomgås ingen fasförändring, enbart nedkylning av vätskan. Denna 

tillämpning är positivt då det minskar fyllnadsmängden köldmedie i anläggningen, 

samtidigt som det åtgår mer energi för att driva pumpen för kylmedelsystemet (Jaime 

Arias, 2004). 

I dessa fall dimensioneras vanligen kylmedelsystemet med styrventiler för att upprätthålla 

dimensionerade temperaturer till växlaren och därmed upprätthålla erforderlig 

kondensering av köldmediet i den vätskekylda kondensorn (Thell, 2013). 
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2.1.4 Stryporgan 

5. I stryporganet regleras trycket i anläggningen från hög- till lågtrycket. Stryporganet 

kontrollerar flödet till förångaren, för att erhålla rätt kyleffekt i förångaren samt reglera 

överhettningen av gasen efter förångaren (Nydal, 2007). Ur energieffektiv synpunk 

eftersträvas en så låg, men nödvändig överhettning som möjligt (Fredrik Karlsson, 2007). 

I traditionella kylanläggningar används termostatiska expansionsventiler. Dessa ventiler 

reglerar mekaniskt köldmedieflödet till förångaren med hjälp av en fjäderkraft som 

regleras efter en tryckbalans mellan det till expansionsventilen inkommande 

vätsketrycket och mättnadstrycket på ångan ut från förångaren. På grund av detta är de 

beroende av ett konstant kondenseringstryck, varför kondensortrycksventilen eller 

styrventilen i delvis indirekta system är viktig för systemet. Ventilerna kräver en 

överhettning mellan 4-6 K för att fungera (Nydal, 2007). En förändring i förångartrycket 

innebär att graden av överhettning förändras (Jaime Arias, 2004).  
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2.2 Värmeåtervinning från kylanläggningar 

Värmeåtervinning från kylmaskiner är intressant ur ett energieffektivt perspektiv. Dock är 

det svårt att uppskatta hur mycket energi som finns att hämta ur en anläggning eftersom 

kompressorerna enbart går vid behov. Behovet kan variera efter olika parametrar likt 

antal dörröppningar i kylobjekten, temperatur och luftfuktighet i det omgivande köket för 

att nämna några (Jaime Arias, 2004). Belastningen för kompressorerna minskar i och med 

tidigare resonemang under den tiden köket ej är i drift, exempelvis nattetid. 

Värmen från kylmaskinerna kan utnyttjas momentant, vilket ger en starkt varierande 

åtgång. Alternativet är att ackumulera värmen en metod som innebär att man bättre kan 

möta variationer i både värmeproduktion och behov. 

2.2.1 Ackumulering av värmen 

För att ackumulera värmen bör värmeenergin växlas till ett annat media än köldmedium, 

därför används med fördel en kondensorväxlare. Växlingen sker för att ej få stora 

fyllnadsmängder av köldmedium i anläggningen. Svensk Kylnorm ställer idag krav på att 

systemen skall utformas med minsta möjliga köldmediemängd. Vid en fyllnadsmängd 

över 50 kg så får ej direktväxling med tappvarmvatten ske (Svensk Kylnorm, Allmän 

del).  

2.2.2 Momentant utnyttjande av värmen 

Momentan användning av energin kan exempelvis ske i ett värmebatteri i ett 

ventilationsaggregats tilluftskanal (Jaime Arias, 2004). Vid direkt växling mellan luft och 

köldmedie finns vissa riktlinjer vad gäller koncentrationen av köldmedie i de rum som 

betjänas av ventilationsaggregat vid eventuellt läckage (Svensk Kylnorm, Allmän del).  

Denna typ av värmeåtervinning kommer dock inte undersökas vidare i detta arbete då det 

anses mer effektivt att ackumulera värmen, på grund av den varierade gångtiden på 

kompressorerna.  
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2.3 Köldmedium/Kylmedel 

2.3.1 Köldmedium 

Vid projektering av kylanläggningar så skall enligt Svensk Kylnorm- Allmän Del, Del 2 

punkt 5.1: 

”kyl- och värmepumpsanläggningar vara konstruerade för användning av 

köldmedier med lägsta möjliga effekt på ozonskiktet och för klimatet på jorden.” 

Det finns flertalet köldmedier att välja bland, däribland några av de vanligaste för kyl- 

och frysapplikationer, R134a och R404A (Thell, 2013). Dessa är så kallade HFC-

köldmedier, som använts för att ersätta gamla klorhaltiga CFC- köldmedier. De gamla 

köldmedierna, som idag är helt utfasade hade stor inverkan på både ozonlagret och 

växthuseffekten. De nya medierna har ingen inverkan på ozonlagret, dock viss inverkan 

på växthuseffekten (Nydal, 2007). 

Arbete förekommer idag med att hitta köldmedier med förbättrade miljöegenskaper som 

kan ersätta nuvarande, då miljökraven skärps (Thell, 2013). 

Köldmedierna inverkar på växthuseffekten då de som gaser avges till atmosfären och 

hindrar värmestrålning att avges ut till rymden. Värmen stannar i atmosfären och bidrar 

till den globala uppvärmningen. Måttet på hur stor inverkan medierna har på 

växthuseffekten mäts i GWP, Global Warming Potential. Detta mått bestäms i 

förhållande till den inverkan ett kilo koldioxid har (Nydal, 2007).  

Köldmedier klassas i  olika grupper som beskriver deras toxitet och antändningsförmåga. 

De använda köldmedierna, R134a och R404A klassas båda som grupp A1, vilket innebär 

följande: 

A= låg toxitet. Mediet har ingen skadlig effekt på arbetare som exponeras för mediet 

under 8 timmars arbetsdag och en 40 timmars arbetsvecka. 

1= Mediet har ingen antändning, mätt vid 60°C och atmosfärstryck (SS-EN 378-1:2008). 

För att undvika utsläpp av köldmedier till atmosfären finns riktlinjer och lagar som skall 

följas vid installation och demontering eller åtgärder i en kylanläggning. Installatören 

behöver exempelvis ha en speciell behörighet för att hantera köldmedier, upprätta 

anmälan till tillsynsmyndigheter, uträtta läckagekontroll samt tillse att använt 

köldmedium levereras till speciella verksamheter som utför destruktion av medierna (SFS 

2007:846). 
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2.3.1-1 R134a 

Köldmediet R134a, Tetrafluoeran CF3HC2F, har ett GWP värde på 1300. Mediets 

koncentration i luft får uppgå till maximalt 250 g/m
3
, om koncentrationen i exempelvis 

ett maskinrum skulle kunna överskridas krävs speciella utblåsningsledningar för att leda 

mediet ut i atmosfären (Svensk Kylnorm, Allmän del). 

Vid 1 bars tryck har mediet en temperatur på cirka -26°C (Nydal, 2007). Detta innebär att 

köldmediet inte kan tillämpas till frysapplikationer, eftersom vid, för ändamålet, 

tillräckligt låga temperaturer befinner sig under atmosfärstryck. 

2.3.1-1 R404A 

R404A är en blandning av tre olika köldmedier, 44% R125a, 52% R143a och 4% R134a 

(CF3CHF2/CF3CH3/CF3CH2F). Mediet har ett GWP värde på 3 260. Koncentrationen som 

får tillföras en viss mängd luft uppgår till 480 g/m
3
 innan det anses skadligt och behöver 

ledas ut med utblåsningsledning (Svensk Kylnorm, Allmän del). 

Vid 1 bars tryck har mediet en temperatur på -46°C (Nydal, 2007). Detta innebär att trots 

mediet har sämre miljöegenskaper så lämpar det sig att använda till frysapplikationer. 

2.3.2 Glykoler som kylmedel 

Det finns olika typer av glykoler. De medel som vanligen används vid projektering av 

kylanläggningar inom företaget är propylen- och etylenglykol. Glykoler används som ett 

frysskydd och blandas med vatten för att undvika risk för sönderfysning i rörsystem. Vid 

inblandning av ~35 % etylenglykol i vatten erhålls en fryspunkt på -20°C, jämfört med 

0°C vid rent vatten (Melinder, 2010).  

Etylenglykol har goda fysikaliska egenskaper för värmeöverföring, dock sämre än rent 

vatten, och lämpar sig bra i kyl-/värmeanläggningar. Etylenglykol har en högre viskositet 

än rent vatten och är giftig för människor. Propylenglykol däremot är ej giftig, men har 

sämre värmeöverföringsegenskaper och en högre viskositet och är därför trögare att 

pumpa. För att bäst effektivisera pumpens drift bör vätskan ha en så låg kinematisk 

viskositet som möjligt, vilket minskar friktionsfallet i rörledningarna för den strömmande 

vätskan (Melinder, 2010). 

Glykoler har ungefär samma korrosionsfaktor som vatten och därav kan samma material 

användas i systemen (Melinder, 2010). 
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2.4 Fallstudie 

Fallstudien baseras på ett tillagningskök i normal storlek för förskolor, skolor mm, 

tillagning av cirka 200 portioner. Information från verkliga projekt som företaget tidigare 

genomfört och dess normala utformning har hämtats och sammanställts enligt följande. 

Tabell 2.4:1 Nedan visas de kylobjekt som antas förekomma i referensanläggningen. De 

är redovisade med rums- och positionsnummer för framtida orientering. 

Kylobjekt Volym 

 

Temperatur Nedkylnings-

kapacitet 

Lager- 

kapacitet 

Frysrum 

100 

18m
3 

-22˚C 100 kg, 10h 

+10˚C-22˚C 

100 kg 

Kylrum 

101 

7,5 m
3 

+4˚C 100 kg, 10h 

+10˚C+4˚C 

100 kg 

Kylrum 

102 

8,5 m
3 

+4˚C 100 kg, 10h 

+10˚C+4˚C 

100 kg 

Nedkylningsskåp 

701 

500l - 25 kg, 4 h 

+60˚C+8˚C 

- 

Kombiskåp 

(kyl/kyl) 702 

350/350l +4˚C - - 

Kylskåp 

703 

500l +4˚C - - 

Kombiskåp 

(kyl/frys) 704 

350/ 

350l 

+4˚C/ 

-22˚C 

- - 

Referensanläggningen utförs som ett traditionellt DX-system enligt nedan princip. 

 

Figur 2.4:1 Principutförande referensanläggning.  
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2.5 Värmeåtervinningsalternativ 1, VÅV1 

Värmeåtervinningsalternativ 1 är en lösning som bygger på ett DX-system men 

kompletteras med en kondensorväxlare för återvinning av värmen. Kondensorväxlarens 

sekundärsida består av en pumpad vattenkrets som lagrar värmen från kompressorerna i 

en ackumulatortank.  

Vid indikering av värmebehov i ackumulatortank skall kondensering av köldmedium ske 

i kondensorväxlare. Då behov av värme i ackumulatortank ej föreligger sker 

kondensering i luftkyld kondensor utomhus. By-pass reglering vid ackumulatortank 

säkerställer rätt framledningstemperatur till kompressorerna, för att upprätthålla önskad 

kondensering i kondensorväxlare. Dimensionerade temperaturer vattenkrets +36°/+42°C. 

 

 

Figur 2.5:1 Principskiss utförande av värmeåtervinningsalternativ 1, VÅV1. 
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2.6 Värmeåtervinningsalternativ 2, VÅV2 

Detta alternativ bygger på ett delvis indirekt system, med en kondensorväxlare för 

kondensering av köldmediet via en kylmedelkrets. Som kylmedel används vatten med en 

inblandning av 35% etylenglykol, fryspunkt på cirka -20°C.  

Vid indikering av värmebehov i ackumulatortanken öppnar styrventil för framledning av 

kylmedel till ackumulatortank. Då temperaturen i returledningen blir för låg alternativt 

för hög reglerar styrventil flöde till kylmedelkylare . Då behov av värme i 

ackumulatortank ej föreligger sker avkylning av kylmedel i kylmedelkylare utomhus. By-

pass reglering vid kylmedelkylare säkerställer rätt framledningstemperatur till 

kompressorerna, för att upprätthålla önskad kondensering i kondensorväxlare. 

 

 

Figur 2.6:1 Principskiss utförande av värmeåtervinningsalternativ 2, VÅV2. 
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2.7 Varvtalsreglering 

Varvtalsreglering av en kompressor innebär reglering av två parametrar, 

kompressoroljans temperatur och graden av överhettning ut från förångaren. Oljans 

temperatur regleras med kompressorns hastighet och överhettning via stryporganet (Seok-

Kwon Jeong, 2014). 

Varvtalsreglering leder till flertalet besparingar, några presenteras nedan. 

- Förbättring av kompressorns verkningsgrad vid dellast på kylsystemet. Kompressorn kan 

anpassa förångar- och kondenseringstryck efter behov och därmed minska sin 

energiförbrukning (Fredrik Karlsson, 2007). 

- Minskat antal start och stopp av kompressorn, vilket undviker kostsamma energitoppar 

(Fredrik Karlsson, 2007) och minskat slitage. 

De allra flesta kompressorer kan idag regleras mellan 30-50 Hz (Kylma, 2012). En 

kompressor som drivs med växelström (AC) måste kompletteras med en 

frekvensomformare, medans en kompressor med direktström (DC) kan reglera 

kompressorns hastighet via en styrenhet med en inkopplad motståndskrets. Styrenheten 

känner av storleken på motståndet och sänker hastigheten, varvtalet, på kompressorn som 

i och med detta kräver mindre mängd tillförd energi. Storleken på motståndet regleras via 

en PC efter uppmätt temperatur i kylobjektet. Detta alternativ är billigare än att nyttja en 

frekvensomformare (Orhan Ekren, 2013). Denna typ av reglering kan vara positivt då 

studier visar att en kompressor med frekvensomformare förlorar en del av sin effektivitet 

vid lägre dellaster. Detta jämfört med en optimal process med en varvtalsstyrd 

kompressor då förångningstemperaturen stiger och kondenseringstemperaturen sjunker 

med en lägre last, vilket skulle generera ett högre COP värde för kompressorn (Cristian 

Cuevas, 2009) (Shuangquan Shao, 2004). COP värdet är ett mått som används för att 

beskriva kompressorns verkningsgrad, det vill säga hur mycket värmeenergi som kan 

produceras per mängd tillförd energi (Nydal, 2007). 
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2.7.1 Elmotorer och kompressorer 

I Sverige idag används vanligen kompressorer med AC motorer, vilka måste 

anpassas för att ta emot den växelström som levereras från 

frekvensomformaren (Fredrik Karlsson, 2007).  

Maxkapaciteten begränsas av elmotorns kapacitet och kompressorns 

oljeutkastning. En standardmotor 400V-3-50Hz kan användas upp till 60 Hz i 

det fall elmotorn har 25 % överkapacitet vid 50 Hz. Val av specialmotor 

möjliggör reglering upp till 87 Hz (Kylma, 2012). 

Minkapacitet begränsas av motorns kylning och rörledningarnas 

dimensionering (Kylma, 2012). Semihermetiska kylkompressorer, som 

används i denna studie, kyls till största del av köldmediet i kompressorns 

inlopp. I en kompressor i dellast drift, on/off reglerande, stiger temperaturen i 

kompressorn på grund av det lägre volymflödet, enligt tidigare kapitel. I en 

varvtalsstyrd kompressor uppstår inte detta problem i liknande utsträckning 

eftersom kompressorns motorförluster, vilka orsakar upphettningen av 

kompressorn, minskar samtidigt med massflödet (Wenqing Chen, 2013).  

Normalt kan dock 2-cylindriga motorer regleras ner till lägsta frekvens 30 Hz, 

medans 4-6-cylindriga kompressorer regleras ner till 25 Hz (Kylma, 2012). 

2.7.2 Stryporgan 

För att möjliggöra styrning av överhettningen vid varvtalsreglering används en 

elektronisk expansionsventil. Dessa ventiler använder tryckgivare för att mäta 

överhettningen och kraften som krävs för att reglera ventilen hämtas från 

elektrisk energi (Nydal, 2007). Överhettningen kan därmed anpassas efter 

belastningen i förångaren, vilket ger en mer optimal drift jämfört med en 

termostatisk expansionsventil (Fredrik Karlsson, 2007).  
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3. Metod: 

Fakta rörande kylanläggningar samlas via böcker, rapporter, produkttillverkare och 

information från erfarna projektörer inom Ingemar Johanssons Ingeniörsbyrå. 

Undersökning av energiåtervinning och energibesparingar i mindre varukylanläggningar 

har utförts genom en fallstudie. Fallstudien bygger på en referensanläggning, utifrån 

vilken samtliga studier har vidareutvecklats. Studien indelas förenklat i tre delar: 

- Första delen innefattar projektering av en varukylanläggning utan värmeåtervinning, 

utefter förutsättningar som anses vanliga för att mindre tillagningskök. Vid 

projekteringen används de standarder och utföranden som normalt används inom 

företaget Ingemar Johanssons Ingeniörsbyrå AB. 

- Andra delen i studien innefattar projektering, energianalys och kostnadskalkyl av två 

olika alternativ till värmeåtervinning utifrån referensanläggningen. De alternativ som 

studeras baseras på lösningar som är normalt förekommande inom företaget vid 

projektering av kylanläggningar med värmeåtervinning. 

- Tredje delen innefattar en undersökning av energieffektivisering av anläggningen genom 

varvtalsreglering av kompressorerna. Resultatet utvärderas med avseende på driftsäkerhet 

och kompressorns förmåga att producera kyla vid lägsta dellasten i systemet.  

3.1 Metodvalidering 

Teoridelen bygger på vetenskapliga artiklar, handböcker och övrig litteratur. Litteraturen 

som används för kylprocessen och dess komponenter kan i vissa fall vara tryckta för 

många år sedan men tekniken inom detta område har inte heller förändrats mycket. Vad 

gäller de vetenskapliga artiklarna som främst används för att beskriva varvtalsreglering, 

som är en metod som integrerats mer och mer i kyltekniken på senare år, så bygger de 

resultaten och analyserna ofta på studier genomförda under specifika förhållanden. Därav 

kan inga direkta siffror eller liknande från studierna användas. Dock kan sägas att efter att 

ha granskat flertalet artiklar, med liknande resultat så kan den information som redovisas 

i denna rapport anses trovärdigt. 

Projekteringen av anläggningarnas utformning, komponentval med mera grundar sig på 

teoretisk fakta, beräkningsprogram, antaganden samt standarder som används inom 

företaget Ingemar Johanssons ingeniörsbyrå.  

Dimensioneringsprogram och produktblad som inhämtas från respektive tillverkare ger 

god trovärdighet till resultatet. Det är de som utvecklat produkterna och har bäst kunskap 

om hur komponenterna skall användas. Programmen utför inga direkta beräkningar utan 

väljer enbart den produkt ur produktsortimentet som är bäst lämpad att använda vid valda 

förutsättningar. Att företagen är välkända och varit verksamma inom branschen i flertalet 

år stärker även det trovärdigheten för resultatet.  
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Beräkningsprogrammet som används för att ta fram kylbehovet i kyl-och frysrum är 

enbart ett av många program som finns att använda. Det har använts av företaget under 

många år och några problem med felberäkningar eller liknande har inte påvisats, vilket 

kan anses stärka trovärdigheten. 

Övriga delar av beräkningarna består dock av flertalet antaganden och osäkra faktorer 

som redovisas i respektive underrubrik nedan. Detta sänker studiens trovärdighet, varför 

säkerhetsanalyser genomförs för att öka densamma. 

Resultatet i rapporten bör ses som riktvärden och en fingervisning, vilket kan vara 

användbart i ett tidigt skede av projekteringen av värmeåtervinning från en 

varukylanläggning. Dock krävs ytterligare analyser och beräkningar för de specifika 

anläggningar som skall projekteras, då varje enskild anläggning är unik. 

3.1.1 Energiåtervinning 

Beräkningar av möjlig energiåtervinning baseras på ett antagande gällande 

kompressorernas genomsnittliga drifttid. Eftersom verkligen kan te sig helt annorlunda så 

genomförs säkerhetsanalyser där drifttiden beaktas med ±10%. Detta gäller även 

nedkylningsenhetens drifttid då tiden för en nedkylningscykel kan variera. 

Säkerhetsanalysen anses styrka studiens validitet. 

3.1.2 Kostnadsberäkningar 

Gällande investeringskostnaden så baseras denna på ett bruttopris till slutkund. Dessa 

uppgifter är inhämtade från leverantörer samt en kostnadsdatabank (Wickels) som 

används inom branschen. 

Begreppet bruttopris är en svår faktor att räkna med eftersom tillverkaren säljer sin 

produkt till en entreprenör, med en viss rabatt, entreprenören säljer i sin tur produkten 

vidare till beställaren, i detta fall slutkunden. Entreprenören väljer själv lämpligt påslag 

till slutkunden, varför kostnaden kan variera mellan beräknat och verkligt värde. I denna 

studie används entreprenörens inköpspris, utan rabatt, inklusive moms för att representera 

bruttopriset. 

Ytterligare en osäker faktor i studien är arbetstiden för montering/förläggning av 

komponenter samt arbetskostnaden som uppskattas. Elpriset som använts vid 

beräkningarna baseras på elpriset för ett hushåll. Priset kan variera med typ av avtal och 

kan även komma att variera med tiden. 

Då ovanstående resonemang skänker låg trovärdighet till resultatet har investerings 

kostnaderna beräknats med ett påslag av  10 % för att stärka studiens validitet. Detta 

anses även rymma eventuella variationer som kan förekomma i elpriset, vid beräkning av 

återbetalningstiden för investeringen. 
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3.1.3 Varvtalsreglering 

Denna del i studien baseras enbart på datakörningar i dimensioneringsprogram från 

tillverkare samt information från tillverkare vilket anses skänka hög trovärdighet till 

resultatet.  
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4. Genomförande 

Arbetet inleds med genom projektering av en typisk mindre storköksanläggning, med 

förutsättningar enligt fallstudien. Utifrån denna referensanläggning modelleras och 

undersöks olika alternativ till värmeåtervinning. En materialförteckning över de 

komponenter som tillkommer utöver referensanläggningen sammanställs och ger en 

grund för den kostnadskalkyl som sedan genomförs för att utröna det mest lönsamma 

alternativet samt investeringskostnaden för återvinning. 

Därefter används fallstudien för att undersöka olika alternativ för varvtalsreglering. Finns 

det möjlighet att utnyttja varvtalsstyrda kompressorer i de mindre köken och vilka är för- 

och nackdelarna.  

I detta kapitel redovisas beräkningar, tillvägagångssätt, utföranden med mera som 

genomförts i denna studie. 

4.1 Projektering av Fallstudien 

Referensanläggningen dimensioneras enligt följande kapitel. Beräkningar av kylbehov 

genomförs i ett dimensioneringsprogramoch vissa produkturval sker i 

dimensioneringsprogram som tillhandahålls av tillverkare. Validiteten och säkerheten 

med användandet av dessa program diskuteras under metoden, principen beskrivs under 

respektive rubrik i detta kapitel. 

Kylmaskindatablad, principflödesschema, resultat av beräkningar, produktdatablad, 

resultat från dimensioneringsprogram med mera för fallstudien återfinns i Bilaga 1. 

Sidhänvisningar till denna bilaga sker under rubrikerna 4.1.1-4.1.6 nedan. 
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4.1.1 Kylbehovs beräkningar 

Kylbehov och övrig data för kyl-, nedkylnings- och frysskåp inhämtas från tillverkare, se 

datablad bilaga 1 sidan 12-17. Kylbehov för samtliga rum beräknas genom 

beräkningsprogram ”Behov 95” med teknisk data för väggar, golv och tak från 

tillverkaren, se bilaga 1 sidan 18. Resultat för beräkningarna enligt bilaga 1 sidan 3-5. 

4.1.1-1 "Behov 95" 

Behov 95 är ett beräkningsprogram som beräknar kylbehov i kylda utrymmen, framtaget 

av AB Kylmateriel, nuvarande Kylma AB 1998. Programmet beräknar kylbehovet med 

hänsyn till transmission, inre belastning, kompressorns drifttid, typ av varor, inlastning 

mm. 

Beräkningarna indelas i två delar där del 1 är beroende av transmissionförluster, övriga 

belastningar och kompressorns gångtid (P1). Del 2 består av den inre belastningen i form 

av livsmedelsvarors nedfrysning, mognadsvärme mm (P2). 

Del 1 beräknas enligt följande: 

                     
  

 
    (formel 4.1.1-1:1) 

Där: 

                 (formel 4.1.1-1:2) 

A= arean, m
2
 

u= värmegenomgångstalet, W/m
2
*K 

ΔT= temperaturdifferensen, K 

                                            (formel 4.1.1-1:3) 

PMOTORER= effektförluster från exempelvis förångarens fläktmotorer. 

PBELYSNING= effektförluster från belysning i rummet. 

PLUFTOMSÄTTNING= effektförluster från inkommande varmluft, exempelvis vid 

dörröppningar. 

Faktorn  
  

 
  är ett mått på kompressorns gångtid per dygn, där x representerar den 

uppskattade gångtiden i timmar. 

Uppgifter angående u-värden för väggar, rums- och omgivande temperatur, 

värmebelastning från motorer med mera är värden som tillförs programmet. För värden, 

se tabell 4.1.1-1:1. 
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Del 2 beräknas enligt följande: 

   
                                                        

           
 

     (formel 4.1.1-1:4) 

Där: 

        
                            

    
   (formel 4.1.1-1:5) 

                   
                                             

    
  

     (formel 4.1.1-1:6) 

            
                     

    
   (formel 4.1.1-1:7) 

                  
                                                   

    
  

     (formel 4.1.1-1:8) 

I ovan formler 4.1.1-1:5-8 är uppgifter om CP (specifik värmekapacitet, 
  

    
) samt h 

(entalpi, 
  

  
) registerade i programmet för olika typer av livsmedelsvaror. Programmet 

innehåller även uppgifter om fryspunkten för matvaran.  

m (massan för varor i lager samt inlastning, kg), t (tiden för nedkylning av inkommande 

matvaror, timmar) samt de inkommande varornas temperatur är faktorer som anges vid 

beräkningarna, se tabell 4.1.1-1:1. 

Därefter sker en sammanslagning av de båda effekterna P1 och P2 samt en 

säkerhetsfaktor, f. 

                   (formel 4.1.1-1:9) 

Förutsättningar för beräkningar enligt nedan tabell. 
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Tabell4.1.1-1:1 Antagna förutsättningar vid kylbehovsberäkningar. 

Parameter Värde 

Rumstemperatur frysrum -22°C 

Rumstemperatur kylrum +4°C 

U-värde frysrum 0,18 W/m
2
x°C (tak, väggar, 

golv)  

U-värde kylrum 0,21 W/m
2
x°C (tak, väggar) 

U-värde kylrum 1 W/m
2
x°C (golv)* 

Omgivande temperatur kök +25°C 

Omgivande temperatur golv +20°C 

Övriga belastningar (motorer, belysning mm) frys ~0,5 kW 

Övriga belastningar (motorer, belysning mm)  

kyl 

~0,3 kW 

Varuinlastning 100 kg 

Inlastningstemperatur 10°C 

Nerkylningstid 10 h 

Typ av varor Chark 

Säkerhetsfaktor 10% 
* Då kylrum placeras direkt på befintligt golv, ej isolering, antas värdet till 1 W/m2x°C. 

4.1.2 Indelning i kylsystem 

Kylobjekten indelas efter önskade förångningstemperaturer och driftsäkerhet i olika 

kylsystem.  

För frysrum bestäms kompressorns förångningstemperatur till -35˚C och för kylrum -

10˚C för att klara temperaturkraven -22°C eller lägre i frysrum och +4°C eller lägre i 

kylrum (Thell, 2013). För kyl-, frys- och nedkylningsmöbler finns angivet på produktblad 

vilken förångningstemperatur som gäller, detta eftersom skåpen har inbyggda förångare.  

Med driftsäkerhet menas hänsyn till kompressorns/systemets möjlighet att 

kapacitetsreglera och klara olika dellaster i systemet. Vid exempelvis haveri av en 

kompressor skall kökspersonalen även ha andra utrymmen med rätt temperatur att förvara 

varor i, för att förhindra att dessa behöver kasseras. Indelning i kylsystem enligt 

kylmaskindatablad bilaga 1 sidan 1, samt även av principflödesschema bilaga 1 sidan 2. 
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4.1.3 Val av köldmedium 

Köldmedium till respektive system bestäms efter förångningstemperaturen för att ej få ett 

förångningstryck under atmosfärstrycket samt med hänsyn till mediets miljöegenskaper 

(Nydal, 2007). Följande gäller vid denna projektering: 

Tabell 4 .1.3:1 Val av köldmedie efter förångningstemperatur. 

Förångningstemperatur Köldmedie 

-35˚C R404A 

-28˚C R404A 

-10˚C R134A 

-8˚C R134A 

4.1.4 Val av kompressorer, KA 

Vanligen används semihermetiska skruvkompressorer i kommersiella kylanläggningar. 

Detta tack vare dess höga effektivitet samt stabila och kompakta utförande (Wenqing 

Chen, 2013). Semihermetiska kompressorer väljs av fabrikat Bitzer och dimensioneras i 

dimensioneringsprogrammet "Bitzer software v6.4.0 rev1076". I de fall kyleffekten är låg 

och lämplig kompressor inte finns i Bitzers utbud används mindre helhermetiska 

kompressorer från Tecumseh. Dimensionering sker då i dimensioneringsprogrammet 

"Tecumseh software". Resultat för framtagna kompressorer enligt bilaga 1 sidan 6-10. 

4.1.4-1 "Bitzer software v.6.4.0 rev 1076" och "Tecumseh software" 

Detta är dimensioneringsprogram som är framtagna av respektive tillverkare för att 

underlätta valet av kompressorer för den tänkta applikationen. Till programmet tillförs 

parametrar som utförande, kyleffekt, kondenserings- och förångningstemperatur, 

köldmedie, grad av underkylning och överhettning. 

Gemensamma parametrar som används vid framtagandet av kompressorer redovisas i 

nedan tabell. Kyleffekt och köldmedie enligt kylmaskindatablad, 

förångningstemperaturer för skåpen enligt produktdatablad. 

Tabell 4.1.4-1:1 Gemensamma parametrar för framtagande av kompressorer. 

Parameter Värde 

Kondenseringstemperatur +45°C 

Förångningstemperatur kylrum -10°C 

Förångningstemperatur frysrum -35°C 

Suggastemperatur +20°C* 

Underkylning 5K** 
*Värde bestäms efter "beräkningar värmeöverföring rör" bilaga 1 sidan 19-20. Omgivande temperatur 25°C i kök 

övriga utrymmen 20°C. 

Därefter redovisar programmet lämpliga alternativ av kompressorer baserat på 

tillverkarens utbud. 
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4.1.5 Val av kondensor, LKD 

Dimensionering av lämplig kondensor görs i dimensioneringsprogrammet AIAcalc, från 

Asarums Industri. Resultat på dimensionerad och vald kondensor enligt bilaga 1 sidan 11. 

4.1.5-1 "AIACalc" 

Programmet är framtaget av tillverkaren Asarums Industri för att underlätta val av 

lämplig produkt vid önskad applikation. Indata som efterfrågas är kyleffekt, ingående 

lufttemperatur, kondenseringstemperatur och typ av köldmedie. 

Kondenseringstemperaturen i kompressorn sätts till +45˚C för att klara av att kondensera 

mediet vid högsta utomhustemperaturen som antas vara +32˚C. Datakörningar genomförs 

med referensköldmedie R404A, då det är det dimensionerande mediet jämfört med 

R134a (Thell, 2013). 

Programmet presenterar därefter ett urval av kondensorer som är lämpade för ändamålet. 

Finns flertalet lämpliga kondensorer med liknande kyleffekt att välja på vid samma 

förutsättningar är ljudtrycksnivån avgörande. Detta eftersom kondensorerna placeras 

utomhus och det finns risker för att störa grannar eller förbipasserande om ljudnivån från 

fläktarna är för hög.  

4.1.6 Dimensionering av köldmediesystem, KS1-KS5 

Dimensioneringen av rörledningarna genomförs något förenklat enligt tabeller, se bilaga 

1 sidan 21-22. Detta ger ej en exakt dimensionering som exempelvis datasimuleringar i 

program som DirCalc eller liknande. Dock anses, i detta fall, att det är godtyckligt med 

denna dimensionering på grund av att längder för rörledningarna är antagna och i verkliga 

anläggningar kan detta variera kraftigt.  

Dimensioner framgår av principflödesschema bilaga 1 sidan 2. 
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4.2 Dimensionering av komponenter för värmeåtervinning från referensanläggning 

Anläggningarna för värmeåtervinning dimensioneras enligt följande kapitel. Vissa 

produktval utförs med hjälp av dimensioneringsprogram som är framtagna och 

tillhandahålls av tillverkare. Trovärdigheten i detta användande diskuteras i analyskapitlet 

och principen av användandet beskrivs under respektive rubrik i detta kapitel. 

Dimensionering och utformning av värmeåtervinningsalternativ 1 (VÅV1), resultat från 

dimensioneringsprogram, materialförteckning, principflödesschema mm återfinns i bilaga 

2. 

Dimensionering och utformning av värmeåtervinningsalternativ 2 (VÅV2), resultat från 

dimensioneringsprogram, materialförteckning, principflödesschema mm återfinns i bilaga 

3. 

Sidhänvisningar sker under respektive kapitel 4.2.1-4.2.14 nedan. 

I materialförteckning, se respektive bilaga, finns en kolumn med beteckning för 

komponenten. Denna beteckning överrensstämmer med komponenter som finns 

redovisade på principflödesschema, sidan 1 i respektive bilaga. I följande kapitel beskrivs 

tillvägagångssätt vid dimensionering av dessa komponenter. 

4.2.1 Kondensorväxlare, VVX1-VVX5 

Kondensorväxlare dimensioneras med förutsättningen att fullständig kondensering kan 

ske i växlaren.  

Dimensioneringen genomförs i SWEPs dimensioneringsprogram SSP G7-7.0.3.4. Valda 

värmeväxlare enligt sidan 4-13 i respektiva bilaga. 

4.2.1-1 " SSP G7-7.0.3.4" 

Detta dimensioneringsprogram är framtaget av Swep, ett företag som tillverkar 

värmeväxlare, för att underlätta för kunder att välja rätt typ av värmeväxlare.  

Till programmet anges hur värmeväxlaren är avsedd att användas, exempelvis 

kondensorväxlare eller förångare, medier på respektive sida, växlad effekt, primär 

mediets tillstånd och temperatur vid inlopp och utlopp, sekundärvätskans temperatur vid 

inlopp och utlopp samt önskat maximalt tryckfall.  

I detta fall sker dimensionering med +36/+42°C (in/ut) på växlarens sekundär sida med 

använt medie, vatten för VÅV1 och 35% etylenglykol för VÅV2. Detta eftersom ÅV1- 

kretsen i VÅV1 enbart befinner sig inom maskinrummet, det vill säga det föreligger 

ingen risk för frysning av vattnet i kretsen. KM1-kretsen i VÅV2 dras däremot utomhus 

och kan, exempelvis vintertid vid stillestånd på systemet, kylas ner mot -20°C.  
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Data för värmeväxlarens primärsida hämtas från datakörning från respektive kompressor, 

se bilaga 1 sidan 6-10. 

Programmet redovisar därefter förslag på lämpliga värmeväxlare. 

4.2.2 Styrventiler 

Styrventiler krävs för reglering av flöden till/från objekt i systemet (Warfvinge & 

Dahlblom, 2010). Ventil som är lämplig att använda för vald applikation och medie 

bestäms enligt datablad från Siemens. Ventilens storlek beräknas med hjälp av ett kVS-

värde enligt formel 4.2.3:1 (Tour & Andersson AB).  

      
 

   
 (l/s)    (formel 4.2.2:1) 

Där  

q= flödet genom fullt öppen ventil (l/s) 

Δp= önskat tryckfall över ventilen (kPa) 

Tryckfallet över öppen ventil väljs för att ventilen skall få auktoritet. Ventilauktoriteten, 

N, bör ligga runt 0,5 enligt nedan formel för att erhålla en god reglering, det vill säga 

50% (Siemens AB, 2009).  

  
   

         
    (formel 4.2.2:2) 

Där  

dpv= tryckfall över öppen ventil (kPa) 

dpc = tryckfall i kretsen (kPa) 

SV1: 

De tvåvägsventiler som finns i systemen är on/off reglerande och kräver ej något tryckfall 

över öppen ventil för att få auktoritet (Thell, 2013). Tryckfallet sätts till 1 kPa vartefter 

lämplig ventil väljs.  

Ställdon till ventil väljs med treläges styrsignal för öppna/stäng funktion. Valda ventiler 

och ställdon redovisas i materialförteckning sidan 2-3 i respektive bilaga. 
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SV2: 

Samtliga av dessa ventiler skall vara reglerande för att upprätthålla önskad 

framledningstemperatur till kompressorerna samt reglera ackumulering i 

återvinningsalternativ 2. Tryckfallet genom öppen ventil väljs för att få aktoritet i 

ventilen. 

Ställdon till ventil väljs med 0-10V styrsignal för steglös reglering av öppningsgraden för 

ventilens olika portar. Valda ventiler och ställdon redovisas i materialförteckning sidan 2-

3 i respektive bilaga. 

4.2.3 Injusteringsventiler, RV 

Injusteringsventiler installeras i system för optimering av flöde till enheter, i detta fall för 

att tillse att rätt flöde råder över samtliga kondensorväxlare. För att genomföra detta 

måste flödet över ventilen kunna mätas (Warfvinge & Dahlblom, 2010). Ett lagom 

tryckfall för ventiler med mätfunktion är ~10 kPa (Sandberg, 2013). 

Injusteringsventiler tillser att pumpens tryckuppsättning, i en parallellkoppling, är 

densamma oavsett vilken väg flödet passerar. Utifrån detta beräknas det tryckfall 

respektive ventil skall strypa. 

Lämplig dimension på ventilen bestäms med hjälp av ett kv värde som beräknas enligt 

formel 4.2.2:1.  

Lämplig ventil väljas därefter enligt TAs produktkatalog. Valda ventiler redovisas i 

materialförteckning sidan 2-3 i respektive bilaga. 

4.2.4 Silfilter, SIL 

Silfilter används för att urskilja smutspartiklar med mera i systemet och därmed hindra 

exempelvis ventiler från att sätta igen (Warfvinge & Dahlblom, 2010).  

Silfilter väljs genom armatecs produktkatalog och lämplig applikation. Tryckfallet över 

silfilter beräknas enligt formel för kv-värde formel 4.2.2:1. Vald typ enligt 

materialförteckning sidan 2-3 i respektive bilaga. 
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4.2.5 Rörledningar, ÅV1 och KM1 

Rörledningar för ÅV1, innehållande vatten, dimensioneras för att upprätthålla tryckfall 

runt R=100 Pa/m rörledning eller lägre. Tryckfall kan beräknas enligt formler eller 

handberäkningar. I detta fall nyttjas figur 4.53 i VVS-installationer för att få fram ett 

värde på R (Warfvinge & Dahlblom, 2010).  

I KM1 system som innehåller en inblandning av 35% etylenglykol tillåts, på korta 

rörsträckor, tryckfallet uppgå till 130 Pa/m. Detta för att undvika allt för stora 

dimensioner på rörledningarna då mediet har en högre kinematisk viskositet än vatten och 

därmed skapar ett större tryckfall. Beräkningar av tryckfallet i systemet sker enligt nedan, 

formler och beräkningar från (Göran Löndahl, 1999). 

  
             

  
     (formel 4.2.5:1) 

Där 

  =mediets densitet (kg/m
3
) 

w= mediets hastighet i rören (m/s) 

             
    

     
     (formel 4.2.5:2) 

           
  

  
     (formel 4.2.5:3) 

Där  

   
      

 
     (formel 4.2.5:4) 

Där  

u= mediets dynamiska viskositet (Ns/m
2
) 

Då Re är mindre än 2300 är strömningen laminär över detta värde räknas strömningen 

som turbulent (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

Rörmaterialet som väljs är elförzinkade rör, av typen Mapress. Isoleringstjockleken väljs 

enligt serie 2A (för varma rör i varmt utrymme) och den varierar med rördimension, se 

principflödesschema för dimensionerad tjocklek. 
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4.2.6 Expansionskärl, EXP 

I slutna rörsystem där termisk expansion kan ske skall det finnas expansionskärl. Kärlets 

uppgift är att upprätthålla ett övertryck i systemet som hindrar luft från att sugas in i 

rören. Ett slutet expansionskärl, som nyttjas i dessa system, består av två åtskilda delar en 

del för gas och en del för systemets vätska. Gasen förses med ett förtryck som bestäms av 

systemets totala volym och tryckuppsättning (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

Framtagande av lämpligt expansionskärl med rådande förutsättningar genomförs i 

företaget Armatecs dimensioneringsprogram "Varmber 5,0". Förutsättningar och valda 

expansionskärl återfinns på sidan 15-18 i respektive bilaga. 

4.2.6-1 " Varmber 5,0" 

Detta är ett program tillhandahållet av tillverkaren Armatec, för att ta fram lämpliga 

expansionskärl och tillbehör som manometer, säkerhetsventil mm. 

Data som förs in till programmet är typ av anläggning, systemets volym, öppningstryck 

för säkerhetsventilen, typ av kärl (öppet eller slutet), temperaturer på mediet samt 

anläggningens statiska höjd. 

Systemets volym beräknas efter komponenternas fyllnadsvolymer, enligt datablad för 

komponenter i bilaga 2 respektive 3 (sidan 9-13 samt 20), samt för rörsystemet enligt 

nedan formel. 

               (formel 4.2.6:1) 

Där  

ri= rörets inre radie (m) 

L= är rörets längd (m) 

4.2.7 Blandningskärl, BLK 

Blandningskärl används för att eventuell utläckande vätska i återvinningsalternativ 2 ej 

skall släppas i spillvattensystem. Kärvolym 100 l. Produktval enligt materialförteckning i 

bilaga 3. 

4.2.8 Avluftare, AL1 och AL2 

Vatten innehåller luft som frigörs i form av bubblor vid stigande temperatur och/eller 

sjunkande tryck. Manuell avluftare placeras på ledningens högpunkter, AL1, och 

automatiska avluftare, AL2, exempelvis vid värmekälla (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 
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Val sker efter flöde och ledningsdimension enligt produktblad från ReTherm och 

redovisas i materialförteckning i respektive bilaga. 

4.2.9 Avstängningsventiler, AV1 och AV2  

Avstängningsventiler, AV1, används för att möjliggöra avstängning av flöde till 

respektive enhet, vid exempelvis service, byte mm. Till mindre system används vanligen 

kulventiler (Warfvinge & Dahlblom, 2010). Avstängningsventiler kan även användas för 

påfyllning av medie till systemet, AV2. Produktval i materialförteckning i respektive 

bilaga. 

4.2.10 Ackumulatortank, ACK 

Volym på tank dimensioneras efter behovet av återvinning (hur snabbt tanken töms) och 

placeringsutrymme. I detta fall används en tank med 500 liter som referens eftersom 

återvinningsbehovet är en okänd faktor, och storleken är därmed svår att bestämma.  

Tanken isoleras med 100 mm mineralull för att bibehålla temperaturen. Vald typ och 

produkt redovisas i materialförteckningen i respektive bilaga. 

4.2.11 Cirkulationspump, P1 

Cirkulationspumpen skall transportera vätskan genom rör och komponenter i systemet. 

Det finns två olika typer av pumpar, våta alternativt torra motorer. En pump med våt 

motor är oftast en billigare investering, dock medför den en höjning av mediets 

temperatur (Warfvinge & Dahlblom, 2010). Med detta i åtanke väljs en våt pump till 

återvinningsalternativ 1 (den värme som ej avges i kondensorväxlare avges i luftkyld 

kondensor) och en torr pump till återvinningsalternativ 2 för att ej påverka 

returtemperaturen till kondensorväxlaren. 

Ett dimensioneringsprogram "Wilo select", från pumptillverkaren Wilo används för att ta 

fram lämpliga pumpar. Valda pumpar enligt bilaga 2 respektive 3 sidan 14.  
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4.2.11-1 " Wilo Select" 

Wilo select är framtaget av pumptillverkaren Wilo för att underlätta valet av pump till 

respektive system och anläggning. 

Till programmet tillförs önskade parametrar som applikation, flöde, tryckuppsättning, 

medie och mediets temperatur. 

Pumpens flöde bestäms efter dimensionerade flöden genom kondensorväxlare och 

kylmedelkylare. Pumpens tryckuppsättning bestäms efter den dimensionerande 

rörsträckan enligt (Warfvinge & Dahlblom, 2010): 

                       (Formel 4.2.11:1) 

Där 

ΔpR = Tryckfall rör enligt R L 

ΔpK = Tryckfall komponenter 

ΔpE = Tryckfall engångsmotstånd, exempelvis rörböjar. I detta fall bestäms denna faktor 

till 10kPa, eftersom förläggningen av rören ej är projekterad.  

Programmet redovisar därefter ett antal pumpar som är lämpade för applikationen 

vartefter önskad pump väljs. 

4.2.12 Dimensionering av kylmedelkylare, KMK 

Kylmedelkylaren dimensioneras i AIAcalc, likt luftkyld kondensor. I stället för 

kondenseringstemperatur ifylles dock dimensionerande temperaturer på kylmedel. I detta 

fall används +36°/+42°C (ut/in) för att möjliggöra kylning i dimensionerande omgivande 

uteluftstemperatur +32°C (Thell, 2013). Vald kylmedelkylare redovisas i bilaga 3 sidan 

19-20. 
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4.2.13 Funktion värmeåtervinningsalternativ 1, VÅV1 

Denna text återknyter till principflödesschema, se Bilaga 2, sidan 1.  

Vid värmeåtervinningsbehov sker kondensering av köldmedia från respektive kompressor 

i kondensorväxlare. Styrventiler, SV1, vid respektive kompressor styrs via 

lågtryckspressostat i sekvens med tidrelä placerat i AS-kyla samt återvinningsbehov 

indikerat av givare GT5:1-ÅV1 (för återvinning t < 36 ºC).  

Givare GT5:2-ÅV1 reglerar styrventil SV2:1-ÅV1 att upprätthålla erforderlig 

returtemperatur (36 ºC) till kondensorväxlare.  

Cirkulationspump P1-ÅV1 är i variabel drift med proportionell tryckstyrning via 

differanstryckmätare och inbyggd frekvensomformare i sekvens med SV1 vid respektive 

kylkompressor. Start/stopp av pump efter signal om återvinningsbehov i ackumulatortank 

(GT5:1-ÅV). 

4.2.14 Funktion värmeåtervinningsalternativ 2, VÅV2 

Denna text återknyter till principflödesschema, se bilaga 3, sidan 1. 

Cirkulationspump P1-KM1 är i variabel drift med proportionell tryckstyrning via 

differenstryckmätare och inbyggd frekvensomformare i sekvens med SV1 vid respektive 

kylkompressor. Givare, GT5:1-KM1, i kylmedelkretsen håller en konstant 

kylmedeltemperatur genom att reglera den varvtalstyrda cirkulationspumpen i sekvens 

med kylmedelkylaren (KMK) och SV2:1-KM1. Kylmedelkylarens reglerenhet, 0-10V, 

reglerar luftflödet via fläktmotorerna över kylmedelkylaren.  

 Då temperaturgivare GT5:2-KM1 indikerar värmebehov (t<+42°C), styrs ventil SV2:2-

KM1 att öppna mot ackumulatortank. Vid låg/hög returtemperatur (GT5:3-KM1) styrs 

ventil SV2:2-KM1 att stänga mot ackumulatortank.   

 Styrventiler SV1 öppnar och stänger parallellt med respektive kylaggregats start och 

stopp. Vid stoppfunktion skall fördröjning upprätthållas så respektive kylaggregats 

högtrycksvakt ej träder i funktion. Vid startsignal från reglerutrustning i AS1-Kyla skall  

SV1 öppna mot KM-kretsen 30 sekunder (inställbart) före kompressor får startsignal. 

 Magnetventil, MV, öppnar en blödarkrets i kylmedelssystemet då samtliga SV1 är 

stängda för att säkerställa minflöde för pumpen.  
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4.3 Värmeåtervinning 

För att jämföra de olika återvinningsalternativen sinsemellan samt genomföra 

beräkningar på den värmeenergivinst som kan uppnås ställs den värmeenergi som kan 

utvinnas i paritet med den elenergi som behöver tillföras anläggningen. Tillförd elenergi 

genom pumpar, fläktar och kompressorer beräknas enligt: 

         (formel 4.3:1) 

Där  

P= Tillförd effekt (kW) 

t= drifttid för komponent (h) 

Värmeenergin som kan utvinnas beräknas enligt ovan formel 4.3:1, men då är P= 

kondensoreffekten (kW).  

Drift av fläktar i kylmedelkylare och kondensor är svår att bestämma eftersom den 

varierar med utetemperaturen. För att kunna genomföra en jämförelse antas att 

utetemperaturen under sommarmånaderna är så pass hög att det krävs 100 % fläktdrift. 

Under våren, då temperaturen är något lägre, uppskattas driften till 50 %. Under hösten 

antas utetemperaturen sjunka ytterligare för att resultera i 25 % fläktdrift för att sedan, 

under vintern, inte ha något behov av drift. Detta är enbart uppskattade värden, vilka kan 

variera kraftigt med verkliga förhållanden, exempelvis plats i Sverige mm. Ett år, 365 

dagar, indelas i fyra lika stora delar där varje del representerar en årstid. 

Kompressorerna antas ha en återvinningsbar drifttid på 12 timmar per dygn på årsbasis 

(Thell, 2013). Kompressor för nedkylningsskåp pos 701 antas ha en drifttid på 8 timmar 

per dygn, det vill säga i snitt två stycken nedkylningscykler per dygn. 

Driftdata och tillförda effekter återfinns i respektive komponents datablad. 

Värmeenergivinsten beräknas över ett år och fem olika scenarier undersöks. 

- Behov av 100% återvinning, det vill säga behovet av värmen är så stort att 

kompressorvärmen alltid kan lagras i ackumulatortank och behöver inte kylas i kondensor 

eller kylmedelkylare. 

- Behov av 75% återvinning. 

- Behov av 50% återvinning. 

- Behov av 25% återvinning. 

- Inget behov av återvinning, enbart kylning via kondensor respektive kylmedelkylare. 
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4.3.1 Vinst med värmeåtervinning jämfört med annan uppvärmningskälla 

I detta fall genomförs beräkningar för att jämföra effektiviteten av värmeåtervinning från 

kylkompressorer och drift av en värmepump. I detta fall bortses från kompressorernas 

tillförda elenergi, då den åtgår oavsett om man utnyttjar värmen från kompressorerna 

eller inte. 

En lämplig värmepump som motsvarar levererad effekt vid liknande temperaturer 

används som referens vid beräkningarna. Data enligt nedan. 

Tabell 4.3.1:1 Data för referens värmepump, CTC EcoPart 412. 

Parameter Data Data 

Producerad effekt (kW) 11,8 11,2 

Temperatur °C (ut) 35 45 

COP 4,6 3,66 

 

Genom interpolation erhålls ett COP vid 11,5kW producerad värme och utgående 

temperatur +40°C på 4,13. Dessa data är de som används vid beräkningarna. Beräkning 

av energivinsten för värmeåtervinning kontra värmepumpsdrift beräknas enligt följande 

formler. 

                                          (formel 4.3.1:1) 

                              (formel 4.3.1:2) 

       
         

   
    (formel 4.3.1:3) 

Där:  

QVÄRME= Total producerad värmeenergi (kWh).  

QEL = Tillförd energi pumpar, fläktar respektive värmepump (kWh). 

QVINST= Energivinsten (kWh). 

För att möjliggöra jämförelsen antas den återvinningsbara värmeenergin från 

kylanläggningen vara den värmemängd som värmepumpen skall producera.  
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4.3.2 Total återvunnen energi varukylanläggning 

Den totala effektiviteten av varukylanläggningen med återvinning beräknas för att 

jämföra de båda återvinningsalternativen med varandra samt bedöma effektiviteten av 

anläggningen. I detta fall medräknas elenergin till kylkompressorerna i resultatet. 

                                                         (formel 4.3.2:1) 

QTOT,VINST,ÅV = Den totala energivinsten för varukylanläggningen (kWh). 

4.4 Kostnadskalkyl 

För att möjliggöra en kostnadsmässig jämförelse av investering och lönsamhet för 

värmeåtervinning utökas materialförteckningen med bruttopriser för material och 

montage. Denna information samlas genom nedan verktyg. 

4.4.1 Wikells sektionsfakta 

Detta är ett verktyg för att hjälpa projektörer/entreprenörer med anbudskalkyler 

alternativt kostnadsberäkningar för anläggningar. Det är detta redskap som till stor del 

används för att erhålla bruttopriser för komponenterna. 

I angivna kostnader för rörledningar (ÅV1 och KM1), pumpar samt avluftare inkluderas 

kostnaden för materialet, eventuell isolering samt montering/förläggning. För övriga 

komponenter uppskattas en monteringstid enligt materialförteckning, se sidan 2-3 i bilaga 

2 respektive 3. 

Förutsättningar som införes i kalkylen enligt nedan tabell. 

Tabell 4.4.1:1 Införda parametrar vid beräkning av kostnader. 

Parameter Data 

Arbetslön (inklusive moms) 200 kr 

Tidskoefficient 1 

Materialkoefficient 1 

UE-koefficient (isolering) 1 

4.4.2 Övriga kostnader 

För de produkter som ej finnes i Wickells databas hämtas information från respektive 

tillverkare/leverantör enligt materialförteckningen i respektive bilaga. 

Även i detta fall genomförs tillägg för montering och arbetskostnad, med samma 

arbetslön som i tabell 4.4.1:1. 
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4.4.3 Beräkning av återbetalningstid 

Vid beräkning av återbetalningstiden sker en jämförelse mellan investeringskostnaden för 

återvinningsanläggningen och värmepumpen. Detta sätts i paritet med den 

kostnadsmässiga vinst som uppnås genom energibesparingar vid driften av 

värmeåtervinningsanläggningen gentemot driften av värmepumpen.  

I detta fall bortses återigen från kompressorns drivenergi då den, oavsett återvinning eller 

ej, hade behövt tillföras anläggningen. Beräkning sker enligt nedan formler. 

         
            

      
   (Formel 4.4.3:1) 

         
         

   
                       (formel 4.4.3:2) 

Där: 

KI= Investeringskostnaden (kr). 

KEL= Elpriset (kr). 

KVINST= Den driftskostnad man sparar för uppvärmning genom installering av 

återvinningsanläggning jämfört med driften av värmepump. 

I detta fall används elpris beräknat efter kostnaden i ett normalhushåll 1,15 kr/kWh. 
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4.5 Varvtalsreglering 

Undersökning av energioptimering av varukylanläggningen genom sammanslagning av 

kylsystem och utförande med varvtalsreglerade kompressorer genomförs. Uppdelning i 

kylsystem, datasimuleringar av kompressorer med mera återfinns i bilaga 4. 

4.5.1 Indelning i kylsystem 

Indelning sker efter förutsättningar som förångningstemperatur och köldmedie. I detta fall 

väljs att placera nedkylningsenheten på ett eget separat kylsystem med motiveringen att 

då nedkylningen utnyttjas sker detta med full kyleffekt under ett begränsat tidsintervall. 

Drifttiden av en nedkylningscykel är cirka 4 timmar och den kanske enbart utnyttjas 1-2 

gång per dygn (startas manuellt i köket vid behov). Genom att koppla denna enhet till ett 

gemensamt  kylsystem för kylrum och kylskåp fås en hög total effekt men en liten 

utnyttjandegrad av effekten. Kompressorn blir onödigt stor och får svårt att producera 

kyla vid de lägre dellasterna. 

Kompressorn till nedkylningsenheten kräver, enligt ovan resonemang, ingen 

varvtalsreglering. 

4.5.2 Dimensionering av kompressorer 

Kompressorerna framtas för att vid maximalt varvtal täcka det största kylbehovet i 

systemet. Beräkningarna utförs med standardmotorer och med överkapacitet på elmotorn 

vid 50 Hz, det vill säga maximal effekt vid 60 Hz.  

Kompressor väljs med hänsyn till att i det fall det finns fler än tre enheter kopplade till 

samma system så kan cirka 80% av enheterna antas vara i drift samtidigt (Thell, 2013). 

Kompressorns kyleffekt vid olika frekvenser beräknas enligt nedan formel. 

               
 

     
    (Formel 4.5.2:1) 

Kompressorns motoreffekt vid olika varvtal/frekvenser beräknas likt ovan enligt formel 

4.5.2:1. 
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5. Resultat och Analys 

5.1 Värmeåtervinning 

Studien visar att elenergi för drift av återvinningsalternativ 2 blir större än för 

återvinningsalternativ 1. Detta eftersom pumpen i kylmedelkretsen alltid behöver vara i 

drift då kylkompressorerna är i drift, oavsett behov av återvinning eller ej. Elenergin till 

kylmedelkylarens fläktar är även något större än den energi som åtgår till kondensorns 

fläktar. 

I nedan tabeller redovisas resultatet för de båda återvinningsalternativen rörande möjlig 

återvinningsenergi samt tillförd energi till kompressorer, fläktar och pumpar. 

Tabell 5.1:1 Resultat värmeåtervinningsalternativ 1, VÅV1. 

 QVÄRME,ÅV 

(kWh) 

QVÄRME,ÅV ±10% 

drifttid (kWh) 

QEL,KOMP. 

 (kWh) 

QEL,PUMP 

(kWh) 

QEL,FLÄKTAR 

(kWh) 

100% ÅV 47 200 ±4 720 18 570 350 0 

75% ÅV 35 410 ±3 540 18 570 263 134 

50% ÅV 23 600 ±2 360 18 570 175 268 

25% ÅV 11 800 ±1 180 18 570 88 134 

0% ÅV 0 ±0 18 570 0 536 

 

Tabell 5.1:2 Resultat värmeåtervinningsalternativ 2, VÅV2. 

 QVÄRME,ÅV 

(kWh) 

QVÄRME,ÅV 

±10% drifttid 

(kWh) 

QEL,KOMP. 

 (kWh) 

QEL,PUMP 

(kWh) 

QEL,FLÄKTAR 

(kWh) 

100% ÅV 47 200 ±4 720 18 570 1932 0 

75% ÅV 35 410 ±3 540 18 570 1932 268 

50% ÅV 23 600 ±2 360 18 570 1932 537 

25% ÅV 11 800 ±1 180 18 570 1932 805 

0% ÅV 0 ±0 18 570 1932 1 073 
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5.1.1 Vinst med återvinning jämfört med annan uppvärmningskälla 

Återvinning från kylmaskiner visar sig vara lönsamt energimässigt då vinsten av 

utvunnen värmeenergi gentemot tillförd elenergi är större än för en likvärdig värmepump. 

Vid 100 % återvinning blir vinsten för återvinningsalternativ 1 så stor som 24 %, 

liknande om än något lägre för alternativ 2. 

Dock bör påpekas att det i det fall elenergi till kylkompressorer vägts in hade resultatet 

sett annorlunda ut eftersom det är mer fördelaktigt, energimässigt att driva en kompressor 

i en värmepump. 

I nedan tabell och diagram redovisas vinsten av återvinningen från kylmaskiner i 

jämförelse med vinsten av värmeenergi från en värmepump.  

I följande tabeller benämns återvinningsalternativ 1 med VÅV1 och 

återvinningsalternativ 2 med VÅV2. Resultaten är redovisade utan en variation på ±10%. 

Tabell 5.1.1:1 Resultat av energi vinsten från återvinningalternativ 1 och 2 jämfört med 

en värmepump. 

 Q VINST, VÅV1 

(kWh) 

QVINST, VÅV2 

(kWh) 

QTOT VINST, VP 

(kWh) 

100% återvinning 46 860 45 270 35 780 

75% återvinning 35 010 33 210 26 830 

50% återvinning 23 160 21 130 17 890 

25% återvinning 11 580 9 070 8 940 

 

 

Figur 5.1.1:1 Resultatet av värmeåtervinning från kylmaskiner jämfört med vinsten från 

en värmepump illustrerad i en figur. 
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5.1.2 Total återvunnen energi varukylanläggning 

Den totala energieffektiviteten i anläggningarna, där kompressorernas elenergi är 

inräknad visar att återvinningsalternativ 1 är något mer effektiv, detta eftersom det åtgår 

mer energi till pumpar och fläktar i återvinningsalternativ 2. Ju mindre behovet av 

återvinning blir desto större blir skillnaden mellan de båda alternativen, upp till 30%. 

Detta kan förklaras med att pumpen för återvinningsalternativ utnyttjas allt mindre. 

I nedan tabell redovisas resultatet. 

Tabell 5.1.2:1 Resultat av varukylanläggningens energieffektivitet. 

 Q TOT, VINST, VÅV1 (kWh) QTOT, VINST, VÅV2 (kWh) 

100% ÅV 28 290 26 710 

75% ÅV 16 440 14 640 

50% ÅV 4 590 2 570 

25% ÅV -6 988 -9 503 

 

 

Figur 5.1.2:1 Total återvunnen energi från varukylanläggningen genom 

återvinningsalternativ 1 respektive 2 illustrerad i en figur. 
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5.2 Investeringskostnader och återbetalningstid för återvinning 

Investeringskostnaden och därmed även återbetalningstiden för återvinningsalternativ 1 

är betydligt lägre än för alternativ 2.  

I nedan tabell redovisas resultatet för investeringskostnad samt återbetalningstid, baserat 

på pay-back metoden, inklusive säkerhetsanalyser. Investeringskostnaden redovisas som 

avrundad till närmsta hundratal. 

Tabell 5.2:1 Investeringskostnad för återvinningsalternativ 1och 2. 

 Återvinningsalternativ 1 

(VÅV1) 

Återvinningsalternativ 2 

(VÅV2) 

KI (kr) 129 800 187 400 

 

Tabell 5.2:2 Återbetalningstid för återvinningsalternativ 1och 2. 

 Pay-Back 

VÅV1 (år) 

Pay-Back 

VÅV2 (år) 

100% ÅV 6 13 

75% ÅV 9 20 

50% ÅV 13 45 

25% ÅV 27 >100 

 

Säkerhetsanalysen med ±10% återvinningsbehov/tillgång på värme samt en 

investeringskostnad på ±10% resulterar i en spridning av resultatet som redovisas i 

följande tabeller.  

Tabell 5.2:3 Spridning av återbetalningstiden för återvinningsalternativ 1. 

 Pay-Back, (år) 

100% ÅV 5-8 

75% ÅV 7-10 

50% ÅV 11-16 

25% ÅV 22-33 

 

Tabell 5.2:4 spridningen av återbetalningstiden för återvinningsalternativ 2. 

 Pay-Back, (år) 

100% ÅV 11-16 

75% ÅV 17-25 

50% ÅV 37-55 

25% ÅV >100 
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5.3 Varvtalsreglering 

I nedan tabell visas kompressorers maximala och minimala kyleffekt vid 

varvtalsreglering med uppdelning enligt bilaga 4, sidan 1.  

Tabell 5.3:1 Variationer i kompressorers kyleffekt vid varvtalsreglering 30-60 Hz. 

Kompressor PKYL,MIN, 30 Hz, 

(kW) 

PKYL,MAX, 60 Hz, 

(kW) 

PEL,MIN, 30 Hz, 

(kW) 

PEL,MAX, 60 Hz, 

(kW) 

KA1 1,6 3,15 1,2 2,4 

KA2 1,15 2,3 0,53 1,05 

Då KA1 är något för stor så kommer den maximala lasten att infinna sig vid cirka 50 Hz, 

det vill säga 2,67 kW kyleffekt och 2 kW tillförd eleffekt.  

KA2 dimensioneras med sammanlagring och KA3 utförs utan varvtalsreglering, lika 

bilaga 1 sidan 8.  

I det fall denna anläggning drivs med full belastning, fullt kylbehov, 12 timmar/dygn (8 

timmar för nedkylningsenheten) uppgår den totalt tillförda elenergin under ett år till 15 

374 kWh enligt nedan tabell. 

Tabell 5.3:2 Tillförd elenergi vid fullt kylbehov. 

Kompressor QEL, TILLFÖRD, 

(kWh/år) 

KA1 8 760 

KA2 4 599 

KA3 2 015 

Detta är en minskning med cirka 17% jämfört med den anläggning som enbart drivs med 

asynkrona kompressorer. Den största energibesparingen för varvtalsstyrda kompressorer 

infinner sig dock under dellast, då COP värdet stiger, jämfört med en asynkron 

kompressor (Seok-Kwon Jeong, 2014). 
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6. Diskussion och slutsatser 

En granskning av resultatet i denna studie visar en mer fördelaktig bild av att använda ett 

DX-system med en kompletterande kondensorväxlare, jämfört med ett delvis indirekt 

system. Detta både vad gäller mängden återvunnen- gentemot förbrukad energi och 

återbetalningstiden. Detta bör vara genomgående för samtliga av dessa mindre 

varukylanläggningar. Däremot så innebär återvinningsalternativ 1 en större 

fyllnadsmängd av köldmedium då rörledningarna som rymmer köldmedium blir längre 

och mer omfattande. Detta behöver inte vara något negativt vid en helt tät anläggning och 

rätt omhändertagande av använt medium, men kan innebära en miljöfara vid exempelvis 

läckage. 

En kartläggning bör ske av hur stort behovet av återvinningen är innan investeringar görs 

i dessa mindre anläggningar. Vid ett litet behov av återvinning är investeringen inte 

lönsam på många år, i vissa fall är återbetalningstiden längre än livslängden på 

kylkompressorn, som normalt antas vara mellan 15-20 år.  

Att använda värmeenergi som finns tillgänglig från kompressorerna är dock mer 

fördelaktigt, energimässigt, än att driva en värmepump. Värme från kylkompressorerna 

produceras överallt där det finns ett kylbehov och det är synd att enbart "blåsa av värmen 

på taket". För exempelvis kommuner med ett flertal olika mindre tillagningskök kan 

miljönyttan bli stor trots att investeringen kan anses något oekonomisk. Idag finns, i vissa 

fall, specifika bidrag att ansöka om för att genomföra miljömedvetna satsningar och 

intresset för dessa satsningar ökar. Detta är positivt då den totala vinsten kan bli stor. 

Något som bör tas med i beaktande av beräkningen av återbetalningstid är även att denna 

studie inte tar hänsyn till investeringskostnader för el- och styrinstallationer för att styra 

och reglera de olika värmeåtervinningsmetoderna. En liten del av dessa kostnader, dock 

troligen inte allt, anses vägas in i säkerhetsanalysen med 10% extra investeringskostnad.  

Denna studie har inte undersökt värmeåtervinnings alternativ som ej nyttjar ackumulering 

av värmen, exempelvis förvärmning av tilluft via ett tilluftsbatteri. En återvinningsmetod 

likt denna skulle kunna ske utan en sekundärvätska, förutsatt att koncentrationen i luften 

vid ett eventuellt läckage av köldmediet ej skulle överskrida riktvärden enligt Svensk 

Kylnorm. Köldmediet hade då passerat ett kretsdelat tilluftsbatteri innan den luftkylda 

kondensorn. Detta förfarandet hade sparat investerings- och driftskostnader jämfört med 

övriga investeringsalternativ. Dock hade köldmediemängden som en följd av detta ökat 

dels på grund av längre rördragningar och dels på grund av fyllnadsvolymen i 

tilluftsbatteriet.  

I dessa mindre anläggningar med få kylobjekt blir drifttiden av kompressorerna dock 

starkt varierande vilket ger en ojämn tillgång på värme. Att utnyttja värmen momentant 

utan ackumulering kan därför vara en sämre investering. 
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Värmeåtervinningsalternativ 1 är inte enbart mer lönsam med avseende på 

energieffektivitet och investeringskostnad, det är även en fördel att kondensorn upptar en 

mindre area än kylmedelkylaren, i detta specifika fall enbart 70%. I de mindre köken 

finns inte alltid så mycket utrymme att tillgå för varken kompressorer eller 

utomhusenheter. 

Enligt resultatet ses att en varvtalsreglerad anläggning sparar upp till 17% av tillförd 

elenergi till kompressorerna vid full last. Denna besparing sker eftersom kompressorerna 

i referensanläggningen är något överdimensionerade för behovet. Det är inte alltid det 

finns kompressorer med exakt den kyleffekt som krävs för systemet. Vinsten kommer öka 

när kylbehovet minskar eftersom COP värdet för kompressorn ökar. Kostnaden för 

varvtalsregleringens alla komponenter ses som en dyrare investering jämfört med en 

traditionell anläggning dock minskas antalet kylsystem vilket medför mindre rördragning 

etc. Det medför även en minskning i antalet kompressorer vilket är positivt med tanke på 

utrymme och även kostnad. I längden kan en varvtalsstyrd anläggning med dessa 

förutsättningar innebära en billigare investering, dock behöver detta undersökas närmare, 

helt klart är i alla fall att investeringen innebär en energibesparing. 

Ett problem med att kombinera flera enheter på samma kylsystem är att kompressorerna 

blir större och klarar inte av att producera kyla vid låga dellaster. KA1, fryskompressorn, 

blir närmare 80% för stor vid sitt lägsta varvtal för att klara av att producera kyla till 

frysdel i kombiskåp 704. Även KA2, blir för stor för att producera kyla till enheten med 

lägst behov, närmare 85%. Dock är fler komponenter anslutna till KS2-systemet och 

chansen att flera av dessa kräver kyla samtidigt är stor, vilket kan öka säkerheten något.  

I större anläggningar, alternativt anläggningar med ett jämnare kylbehov för enheter som 

ansluts till samma kompressor skulle varvtalsreglering kunna vara ett bra alternativ. Dock 

måste det finnas en medvetenhet om att i det fall exempelvis fryskompressorn skulle 

haverera skulle det inte finnas någonstans att förvara de frysta matvarorna. Varorna skulle 

tina och bli förstörda. 

Att ha ett större tillagningskök och mindre mottagningskök där maten skall serveras inom 

en kommun kan vara en fördel om man ser på energieffektivisering i form av 

varvtalsstyrda kompressorer. Dock är trenden idag att tillaga maten från grunden så nära 

konsumenterna som möjligt. 

Vid beslut av om- och nybyggnationer av kök samt resonemang om vart och hur maten 

skall tillagas och förvaras bör frågan om hur vinsten från kylanläggningar kan utnyttjas 

på bästa sätt tas med i åtanke. En större kylanläggning ger exempelvis en större mängd 

tillgänglig värmeenergi, vilket även gör investeringen mer ekonomiskt lönsam. 
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BILAGA 1 
 

Resultat från dimensioneringsprogram, hjälpmedel, beräkningar och resultat för dimensionering av 
Case Studie, Referensanläggning. 

 

Sida 1-22 



BILAGA 1
REFERENSANLÄGGNING

ANL. ENHET VOLYM TEMP KYLEFF. t2 t1 KÖLDM. KONDENSOR KYLAGGR
KS1 Frysrum, 100  18m3 -22°C 2,42kW -35°C 45°C R404A 2CES-3Y

2,42kW  ´-35°C/45+°C
4,65kW 2,62kW

2,03kW input
KS2 Kylrum, 101 7,5m3 4°C 0,82kW -10°C 45°C R134a 2HES-1Y

Kylrum, 102 8,5m3 4°C 0,85kW -10°C 45°C R134a  ´-10°C/45+°C
1,67kW 2,78kW 1,91kW

0,87kW input
KS3 Nedkylningsskåp 701 500l 4°C 1,20kW -10°C 45°C R134a 2JES-07Y

1,20kW  ´-10°C/45+°C
2,05kW 1,36kW

0,69kW input
KS4 Kombiskåp 702 (kyl+kyl) 350+350l 4°C 0,30kW -8°C 45°C R134a CAJ4461Y

Kylskåp 703 500l 4°C 0,25kW -8°C 45°C R134a  ´-8°C/45+°C
Kombiskåp 704 (kyl) 350l 4°C 0,20kW -8°C 45°C R134a 1,28kW 0,77kW

0,75kW 0,51kW input
KS5 Kombiskåp 704 (frys) 350l -22°C 0,25kW -28°C 45°C R404A CAJ2428Z

0,25kW  ´-28°C/45+°C
0,70kW 0,33kW

0,37kW input

Kondensor 4,47kW
CPS-3-F-4YD 6,99kW
Fläktar: 1, 1150 rpm 11,46kW
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NedkylNiNg
BRiS-600NC

600

70
0

76
5

21
60

PRoduktiNfoRmatioN

allmÄNt Utvändig front och gavlar, samt invändigt i rostfritt stål kvali-
tet 4509. Minst 60 mm HFCF-fri polyuretanisolering, invändigt 
rundade hörn

dÖRRaR • Dörr med kraftigt rostfritt handtag
• Lätt utbytbar magnettätningslist
• Självstängande

iNRedNiNg Skåpen levereras med 5 st förstärkta rostfria trådgallerhyllor. 
Haklister och luftstyrplåt kan enkelt plockas bort för rengö-
ring

kyla Skåpet levereras med kylsystem för anslutning till Centralkyla 
anpassat för R-404. Andra köldmedier eller köldbärarsystem 
efter förfrågan.

avloPP Kondensvatten kopplas till avlopp alternativt förses med elek-
trisk tövattelåda under skåpet.

elaNSlutNiNg Skåpet levereras med  2,5 m nätsladd som ansluts till jordat 
vägguttag säkrat med 10 Amp trög säkring.

flÄktaR Förångarfläkten är en kraftig fläkt i lågenergiutförande som 
har 2 olika hastigheter beroende på kylbehov. Kondensor-
fläkten är en 2-hastighetsfläkt som anpassar vartalet efter 
omgivningstemperaturen.

ljudNivå Konstruktionen av skåpen har gjorts för att minimera ljud-
nivån utan att försämra funktionen. Chassi och dörrar är av 
0,7 mm plåt och är extraförstärkt på strategiska ställen för att 
minimera vibrationer och ljudnivå.

NedkylNiNg Skåpet är utrustad med en nedkylningsfunktion för att på kort 
tid kyla ner varm mat. Nedkylningen kan styras antingen via 
tid eller med insticksgivare (tillval).

tillval • Belysning
• Fotpedal
• Glasdörr
• Vätskekylt aggregat
• Insticksgivare
• Upptiningsfunktion
• Mekanisk timer
• Köldbärare
• Övriga Tillval efter förfrågan

Haglund Industri AB, 523 61 Gällstad, Sweden
Vxl. + 46(0)321-299 90, Fax. + 46(0)321-299 99

info@haglundindustri.se www.haglundindustri.se

jennie
Maskinskriven text
12



NedkylNiNg
BRiS-600/850N*

1 Volym är angivet enligt standard ISO23953-2
2 Energiförbrukning är angivet enligt standard ISO23953-2
3 Angivet ljudtryck är ett medelvärde av 13 mätpunkter mätt på 1 m avstånd från skåpet enligt ISO3744:2010 
4 Ljudeffekt är angivet enligt standard ISO3744:2010

tekNiSka data

BRiS-600Na BRiS-600NC BRiS-850Na BRiS-850NC

kyla

TYP Nedkylning Nedkylning Nedkylning Nedkylning
KYLSYSTEM Inb. aggregat m 

expansionsventil
Centralkyla Inb. aggregat m 

expansionsventil
Centralkyla

KYLBEHOV -10 C̊ (W) 1 200 1 700
TORRKYLA

KÖLDMEDIE R-404 R-404 R-404 R-404
FÖRÅNGARE Epoxylackerad Epoxylackerad Epoxylackerad Epoxylackerad

dimeNSioNeR

UTV. BREDD (mm) 600 600 850 850
UTV. HÖJD (mm) 2 160 ± 20 2 160 ± 20 2 160 ± 20 2 160 ± 20
UTV. DJUP (mm) 765 765 765 765
INV. BREDD (mm) 430 430 680 680
INV. HÖJD (mm) 1 180 1 180 1 180 1 180
INV. DJUP (mm) 500 500 500 500
VOLYM BRUTTO (L) 435 435 665 665

VOLYM NETTO (L) 1 235 235 372 372
VIKT(kg) 152 137 170 155

el

ELANSLUTNING 230 VAC/10A 230 VAC/10A 230 VAC/10A 230 VAC/10A
ANSLUTNINGSEFFEKT (W) 1 050 550 1 200 750
LED-BELYSNING Tillval Tillval Tillval Tillval
FÖRÅNGARFLÄKT (W) 300 300 300 300
KONDENSORFLÄKT 2-hast. EC-fläkt - 2-hast. EC-fläkt -

miljÖ

ENERGIFÖRBRUKNING (kWH/ÅR) 2

ENERGIFÖRBRUKNING (kWH/48H/M3)

LJUDTTRYCK LEqA[DB(A)] 3

LJUDEFFEKT LWA[DB(A)] 4

TEMPERATUROMRÅDE ( C̊) -10 till +12 -10 till +12 -10 till +12 -10 till +12
OMGIVANDE TEMPERATUR ( C̊) + 7 till + 43 + 7 till + 43 + 7 till + 43 + 7 till + 43

NedkylNiNg / SNaBBBNedkylNiNg

KAPACITET  (+63 TILL +8 PÅ 4H) 25 kg 25 kg 50 kg 50 kg
INSTICKSGIVARE Tillval Tillval Tillval Tillval

aNSlutNiNg CeNtRalkyla

VÄTSKELEDNING 1/4 " 1/4 "

SUGLEDNING 1/2 " 1/2 "

ÖvRigt

TÖVATTENLÅDA Elektrisk, tillval Elektrisk, tillval Elektrisk, tillval Elektrisk, tillval
NEDKYLNINGSFUNKTION Ja Ja Ja Ja
UPPTININGSFUNKTION Tillval Tillval Tillval Tillval
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Kyl- & FryssKåp
BrIs-850**C

21
60

850

70
0

76
5

prODUKTInFOrMaTIOn

allMÄnT Utvändig front och gavlar, samt invändigt i rostfritt stål kvalitet 
4509. Minst 60 mm HFCF-fri polyuretanisolering, invändigt 
rundade hörn

DÖrrar • Dörr med kraftigt rostfritt handtag
• Lätt utbytbar magnettätningslist
• Självstängande

InreDnInG Skåpen levereras med 4 st förstärkta rostfria trådgallerhyllor. 
Haklister och luftstyrplåt kan enkelt plockas bort för rengöring

Kyla Skåpet levereras med kylsystem för anslutning till Centralkyla, 
Det levereras antingen med ventil för R-404 eller R-134. Andra 
köldmedier eller köldbärarsystem efter förfrågan.

aVlOpp Kondensvatten kopplas till avlopp alternativt förses med 
elektrisk tövattenlåda under skåpet.

elanslUTnInG Skåpet levereras med  2,5 m nätsladd som ansluts till jordat 
vägguttag säkrat med 10 Amp trög säkring.

FlÄKTar Skåpen är försedda med varvtalsstyrda lågenergifläktar som 
ger en låg ljudnivå samt låg energiförbrukning.

lJUDnIVå Konstruktionen av skåpen har gjorts för att minimera ljudnivån 
utan att försämra funktionen. Chassi och dörrar är av 0,7 mm 
plåt och är extraförstärkt på strategiska ställen för att 
minimera vibrationer och ljudnivå. Skåpen är försedda med 
varvtalsstyrda fläktar som har ljudoptimerade fläktblad.

sTyrnInG Temperaturregleringen sköts av en elektronisk styrenhet 
med LED-display som i  standardutförande levereras med  
funktioner för smart avfrostning,  temperaturövervakning 
(HAACP) och elektronisk styrning av fläktar och LED-belysning.

Nedkylningsfunktionen aktiveras med ett knapptryck på 
displayen och kan antingen köras en inställbar tid eller med 
insticksgivare. Nedkylningsskåpet kan vid förfrågan även 
levereras med mekanisk timer.*

TIllVal • Belysning
• Fotpedal
• Glasdörr
• Vätskekylt aggregat
• Köldbärare
• Upptiningsfunktion
• Insticksgivare*
• Mekanisk timer*
• Övriga tillval efter förfrågan

* Gäller för skåp med nedkylning.

Haglund Industri AB, 523 61 Gällstad, Sweden
Vxl. + 46(0)321-299 90, Fax. + 46(0)321-299 99
info@haglundindustri.se www.haglundindustri.se
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Kyl- & FryssKåp
BrIs-850**C

TeKnIsKa DaTa BrIs-850KKC BrIs-850KFC BrIs-850KnC

Kyla

TYP Kyl/kyl Kyl/frys Kyl/nedkylning

KYLSYSTEM Centralkyla Centralkyla Centralkyla

KYLBEHOV -8 C̊ (W) 300 200 200

KYLBEHOV -10 C̊ (W) 1 100

KYLBEHOV -28 C̊ (W) 250

TORRKYLA Ja Ja Ja

KÖLDMEDIE R-404/R-134 R-404/R-134 R-404/R-134

FÖRÅNGARE Epoxylackerad Epoxylackerad Epoxylackerad

DIMensIOner

UTV. BREDD (mm) 850 850 850

UTV. HÖJD (mm) 2 160 ± 20 2 160 ± 20 2 160 ± 20

UTV. DJUP (mm) 765 765 765

INV. BREDD (mm) 680 680 680

INV. HÖJD (mm) 650/650 650/650 650/650

INV. DJUP (mm) 500 500 500

VOLYM BRUTTO (l) 315/315 315/315 315/315

VOLYM NETTO (l) 1 190/190 190/190 190/190

VIKT(kg) 150 150 155

el

ELANSLUTNING 230VAC/10A 230VAC/10A 230VAC/10A

ANSLUTNINGSEFFEKT (W) 125 650 875

LED-BELYSNING Tillval överskåp Tillval överskåp Tillval överskåp

FÖRÅNGARFLÄKT EC-fläkt EC-fläkt EC-fläkt

MIlJÖ

ENERGIFÖRBRUKNING (kWh/år)

ENERGIFÖRBRUKNING (kWh/48h/m3)

LJUDTRYCK LEQA[dB(A)] 2 39,1 / 46,1

LJUDEFFEKT LWA[dB(A)] 3 53,2 / 60,8

TEMPERATUROMRÅDE ( C̊) + 2 till +12 + 2 till +12 / - 25 till - 5 + 2 till +12 / -10 till +12

OMGIVANDE TEMPERATUR ( C̊) + 7 till + 43 + 7 till + 43 + 7 till + 43

neDKylnInG / snaBBBneDKylnInG

INSTICKSGIVARE Tillval

KAPACITET  (+60 till +8 på 4h) 25 Kg

anslUTnInG CenTralKyla

VÄTSKELEDNING 2 x 1/4" 2 x 1/4" 2 x 1/4"

SUGLEDNING 2 x 3/8" 2 x 3/8" 2 x 3/8"

ÖVrIGT

TÖVATTENLÅDA Elektrisk, tillval Elektrisk,  tillval Elektrisk,  tillval

NEDKYLNINGSFUNKTION -/- -/- -/Ja

UPPTININGSFUNKTION Tillval Tillval Tillval

1 Volym är angivet enligt standard ISO23953-2
2 Angivet ljudtryck är ett medelvärde av 13 mätpunkter mätt på 1 m avstånd från skåpet enligt ISO3744:2010 
3 Ljudeffekt är angivet enligt standard ISO3744:2010
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Kyl- & FryssKåp
Bris-600*C

600

70
0

76
5

21
60

prODUKTinFOrMaTiOn

allMÄnT Utvändig front och gavlar, samt invändigt i rostfritt stål kvalitet 
4509. Minst 60 mm HFCF-fri polyuretanisolering, invändigt 
rundade hörn

DÖrrar • Dörr med kraftigt rostfritt handtag
• Lätt utbytbar magnettätningslist
• Självstängande

inreDninG Skåpen levereras med 5 st förstärkta rostfria trådgallerhyllor. 
Haklister och luftstyrplåt kan enkelt plockas bort för rengöring

Kyla Skåpet levereras med kylsystem för anslutning till Centralkyla, 
Det levereras antingen med ventil för R-404 eller R-134. Andra 
köldmedier eller köldbärarsystem efter förfrågan.

aVlOpp Kondensvatten kopplas till avlopp alternativt förses med 
elektrisk tövattenlåda under skåpet.

elanslUTninG Skåpet levereras med  2,5 m nätsladd som ansluts till jordat 
vägguttag säkrat med 10 Amp trög säkring.

FlÄKTar Skåpen är försedda med varvtalsstyrda lågenergifläktar som 
ger en låg ljudnivå samt låg energiförbrukning.

lJUDniVå Konstruktionen av skåpen har gjorts för att minimera ljudnivån 
utan att försämra funktionen. Chassi och dörrar är av 0,7 mm 
plåt och är extraförstärkt på strategiska ställen för att 
minimera vibrationer och ljudnivå. Skåpen är försedda med 
varvtalsstyrda fläktar som har ljudoptimerade fläktblad.

sTyrninG Temperaturregleringen sköts av en elektronisk styrenhet 
med LED-display som i  standardutförande levereras med  
funktioner för smart avfrostning,  temperaturövervakning 
(HAACP) och elektronisk styrning av fläktar och LED-belysning.

TillVal • Belysning
• Fotpedal
• Glasdörr
• Vätskekylt aggregat
• Köldbärare
• Övriga tillval efter förfrågan

Haglund Industri AB, 523 61 Gällstad, Sweden
Vxl. + 46(0)321-299 90, Fax. + 46(0)321-299 99
info@haglundindustri.se www.haglundindustri.se
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Kyl- & FryssKåp
Bris-600*C

TeKnisKa DaTa Bris-600KC Bris-600UC Bris-600FC

Kyla

TYP Kyl Utvidgad kyl Frys

KYLSYSTEM Centralkyla Centralkyla Centralkyla

KYLBEHOV -8 C̊ (W) 250 250

KYLBEHOV -28 C̊ (W) 300

TORRKYLA Ja Ja Ja

KÖLDMEDIE  R-404/R-134 R-404/R-134 R-404

FÖRÅNGARE Epoxylackerad Epoxylackerad Epoxylackerad

DiMensiOner

UTV. BREDD (mm) 600 600 600

UTV. HÖJD (mm) 2 160 ± 20 2 160 ± 20 2 160 ± 20

UTV. DJUP (mm) 765 765 765

INV. BREDD (mm) 430 430 430

INV. HÖJD (mm) 1 520 1 520 1 520

INV. DJUP (mm) 500 500 500

VOLYM BRUTTO (l) 435 435 435

VOLYM NETTO (l) 1 309 309 309

VIKT(kg) 120 120 125

el

ELANSLUTNING 230VAC/10A 230VAC/10A 230VAC/10A

ANSLUTNINGSEFFEKT (W) 145 605 630

LED-BELYSNING Tillval Tillval Tillval

FÖRÅNGARFLÄKT EC-fläkt EC-fläkt EC-fläkt

MilJÖ

LJUDTRYCK LEqA[dB(A)] 2 35,7

LJUDEFFEKT LWA[dB(A)] 3 49,5

TEMPERATUROMRÅDE ( C̊) + 2 till +12 - 5 till +12 - 25 till - 5

OMGIVANDE TEMPERATUR ( C̊) + 7 till + 43 + 7 till + 43 + 7 till + 43

anslUTninG CenTralKyla

VÄTSKELEDNING 1/4" 1/4" 1/4"

SUGLEDNING 3/8" 3/8" 3/8"

ÖVriGT

TÖVATTENLÅDA Elektrisk, tillval Elektrisk, tillval Elektrisk, tillval

NEDKYLNINGSFUNKTION - - -

UPPTININGSFUNKTION Ja

1 Volym är angivet enligt standard ISO23953-2
2 Angivet ljudtryck är ett medelvärde av 13 mätpunkter mätt på 1 m avstånd från skåpet enligt ISO3744:2010 
3 Ljudeffekt är angivet enligt standard ISO3744:2010
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 TEKNISKA DATA 

KYL & frYsrum

UTFÖRANDEN-GOLV

PANELERPUR-80  PUR-100 PUR-120 PUR-160

80mm   100mm  120mm  160mm

0,25  0,21  0,18 0,14

5,0m   5,5m   6,0m  6,0m

max 6000mm Vid rum med större spännvidd pendlas  
taken upp i byggnadens konstruktion.

40-1200mm Baspanelen har bredd-1200mm. för att uppnå önskat 
mått används passmoduler som finns i bredder med 40mm modulsteg. 
Därför kan vi leverera rummen måttanpassade ned till var 40mm

rummen kan fås med valfri höjd upp till 6000mm

Ca 45 kg/m3

Panelerna kan fås med följande beklädnad i valfria  
kombinationer in och utvändigt:
- Vit plastbelagd (120µm), livsmedelssäker, galvaniserad stålplåt.  
   Zinkskikt min 275 g/m2 och sida.
- rostfri plåt kvalitet 2320
- rostfri plåt kvalitet 2333

Panelerna är försedda med excenterlås där panelerna
dras ihop med hjälp av en insexnyckel.
samtliga skarvar i rummen, vägg-vägg, vägg-tak och
vägg-golv monteras ihop på detta sätt.

följande innergolv kan levereras:
- WBP-plywood, med glasfiberbelagd halkfri yta, t-12mm
   för gångtrafik och lättare trucktrafik (max 1 ton)
- WBP-plywood, med glasfiberbelagd halkfri yta, t-18mm
   för lättare trucktrafik. (max 1,8 ton)

In och utvändigt ytskikt av 
livsmedelsäker plastbelagd 
plåt alternativt i rostfritt, 
ger en hygienisk och lätt 
rengörbar yta.

skarv mellan paneler är utförd som not-spont 
och har tätlist på båda sidor. Detta ihop med 
kraftiga excenterlås, garanterar en mycket god 
tätning mellan paneler. samtliga skarvar även 
golv-vägg och vägg tak dras med excenterlås.

TYP 1- Oisolerat golv
Kylrum monteras  
i golvprofiler på 
befintligt golv.

TYP 2- Ventilerat golv
frysrumsgolv monteras 
på reglar med luftspalt.

TYP 4- Betonggolv
Platsgjutet betonggolv.
Isolerat golv + sandbädd
med värmekabel.

TYP 3- Nedsänkt golv
frysrumsgolv monteras  
på sandbädd med  
värmekabel.

plåtbeklädnad
In och utvändIgt

monterIng

Innergolv

densItet-IsolerIng

Inv höjd

panelbredd 

panellängd 

max spännvIdd

u-värde w/m2 c°

tjocklek

PANELTYP

80
-1

20
m

m
16

0m
m

Isolerkärna i 
polyuretanskum.

Temp: + °C
Ej prefab-golv

Temp: - °C
för truckhantering

Temp: - °C
max punktbelastning: 1,2 ton
(med 12 mm WBP-plywood)

Temp: - °C
max punktbelastning: 1,2 ton
(med 12 mm WBP-plywood)

Haglund Industri AB, 520 10 Gällstad, Sweden
Vxl. +46(0)321-299 90, Fax. +46(0)321-299 99
info@haglundindustri.se www.haglundindustri.se

jennie
Maskinskriven text
18



19 
 

Beräkningar överhettning i sugrörledningar: 

Enligt Alvarez ekvation (5.3.2-14) beräknas värmeövergångskoefficient mellan ånga och 
rörvägg enligt följande: 

                
    

    
 
    

 

där k= 13,1 (ammoniak) 

c= mediets hastighet (m/s) 

 =mediets densitet (kg/m3) 

r1= rörets inre diameter (m) 

Värmeövergångskoefficienten mellan luft och rörvägg, på utsidan, beräknas med 
ekvation (5.3.2-17) enligt följande: 

      
  

 
 
    

 

där k=  1,36 för luft vid 25°C 

  = temperaturdifferensen mellan rörets yt temperatur och luften (K) 

d= rörets yttre diameter (m) 

Därefter kan Värmegenomgångskoefficienten för röret beräknas enligt ekvation (5.3.4-
16): 

 

    
  

 

     
  

 

 
   

  
  

 
 

     
 

där λ=380 W/m2*K, för koppar enligt tabell 5.3.1-1 

r2= rörets yttre diameter (m) 

Värmeförlusten genom röret beräknas enligt ekvation (5.3.4-16): 

                    

Där L= rörets längd (m) 

tv= mediets temperatur (°C) 

tk= omgivningens temperatur (°C) 
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Enligt Praktisk Kylteknik är densiteten för R134a, vid 2 bar ~10 kg/m3 och för R404A, 
vid 1,7 bar ~8,8 kg/m3. Vid dimensionering av kylrör eftersträvas att hålla en hastighet på 
12 m/s i sugledningen till kompressorn (Thell,2013), därför används denna hastighet som 
referensvärde vid beräkningarna. Vid beräkningarna används en inre diameter på 7,8 mm 
och en yttre diameter på 9,5 mm, vilket är jämförbart med dimension 3/8". Mediets 
temperatur efter förångaren antas vara -4°C för R134a och -29°C för R404A (6 K 
överhettning vid expansionsventilen). Omgivningstemperaturen i köket antas vara 25°C, i 
övriga byggnaden 20°C. 

Med dessa data blir värmeupptagningen ~70 W/m för R134a och R404 ~150 W/m. Detta 
är dock enbart approximativa värden, de skiljer sig marginellt för rör med andra 
dimensioner och är beroende på dimensioneringen med hänsyn till hastighet mm. 

Därefter kan entalpi skillnaden beräknas för att se hur långt vi tagit oss i log p-h 
diagrammet. Enligt formeln 

    
    

     

Där   
 =entalpi ut från förångare (kJ/kg) 

  
 =entalpi in i kompressor (kJ/kg) 

  = massflödet (kg/s) 

Då samtliga kompressorer, KA1-KA5, ökar sin entalpi så temperaturen hamnar över 
rumstemperaturen så antas att samtliga suggas temperaturer uppgår till 20 °C, vilket även 
är standard enligt EN12900.  

Resultat beräkningar: 

Kompressoraggregat   
  (kJ/kg) 

KA1 431 

KA2 931 

KA3 457 

KA4 481 

KA5 520 
 

Med i åtanke skall dock finnas att k-värdet för ammoniak är det som använts för att 
beräkna värmeövergångskoefficienten, vilket innebär en felmarginal. 
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BILAGA 2 
 

Resultat från dimensioneringsprogram, hjälpmedel och resultat för 
dimensionering av Värmeåtervinningsalternativ 1. 

 

Sida 1-18 
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Materialförteckning återvinningsalternativ 1

Beteckning: Tillverkare/ Typ: Pris/st: Antal(st)/ Tid montering/ Timkostnad: SUMMA (kr):
Återförsäljare: längd(m): Inkoppling (h): (kr)

Tilläggs poster jämfört med referensanläggning:
ÅV1‐27‐35 Geberit Mapress, elförzinkade 979 14 200 13703
ÅV1‐27‐28 Geberit Mapress, elförzinkade 870 4 200 3480
ÅV1‐27‐22 Geberit Mapress, elförzinkade 766 8 200 6130
ÅV1‐27‐18 Geberit Mapress, elförzinkade 704 4 200 2815
ÅV1‐27‐15 Geberit Mapress, elförzinkade 680 4 200 2720
P1‐ÅV1 Wilo Stratos 25/1‐8 CAN PN10 11350 1 200 11350
Diff. Tryck  Armatec AT1812‐10‐4 1650 1 200 1650
SIL‐32 Armatec AT4028A 863 1 1 200 1063
ÅV1‐ACK Götlinds svets ATCYLC0500 7070 1 2 200 7470

isolering (100mm) 3400 1 200 3400
SV2:1‐ÅV1 Siemens VXF40.15‐3 2421 1 1 200 2621
Ställdon Siemens SAX61.03Y 3944 1 200 3944
SV1‐25 Siemens VVF40.25‐6,3 2808 1 1 200 3008
SV1‐15 Siemens VVF40.15‐4 2421 3 3 200 7863

VVF40.15‐2,5 200 0
VVF40.15‐1,9 200 0

SV1‐15 Siemens VVF53.15‐1 3167 1 2 200 3567
Ställdon Siemens SAX31.03Y 3944 5 200 19720
AL1 Retherm Spirotop 210015 530 1 200 530
AL2 Retherm Spirovent 210032 1 200 0
RV1‐25 Tour & Andersson STAD 2031 1 1 200 2231
RV1‐20 Tour & Andersson STAD 1825 1 1 200 2025
RV1‐15 Tour & Andersson STAD 1519 1 1 200 1719
RV1‐10 Tour & Andersson STAD 1450 3 3 200 4950
EXP1‐ÅV1 Armatec AT8321C15 2544 1 1 200 2744
VENTILSATS Armatec 200 0
AV1‐35 Armatec AT3601 343 2 2 200 1085
AV2‐15 Armatec AT3600 71 4 4 200 1085
GT5 Siemens QAE26.90 690 2 1 200 1580
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VVX1 SWEP Bx8Tx34 2529 1 1 200 2729
VVX2 SWEP Bx8Tx22 2109 1 1 200 2309
VVX3 SWEP Bx8Tx16 1899 1 1 200 2099
VVX4 SWEP Bx8Tx12 1759 1 1 200 1959
VVX5 SWEP Bx8Tx8 1618 1 1 200 1818
MT52 303 12 6 200 4830
Provning och injustering komponenter 8 200 1600

43 129796

Gemensamma poster jämfört med referensanläggning:
Kylrör 1/2" Kylma Kylkopparrör 62 10 5 200 1620
Kylrör 3/8" Kylma Kylkopparrör 40 90 45 200 12600
Köldmedium Kylma R134a/R404A 180 25 0 200 4500
LKD Asarums Industri CPS‐3‐F‐4YD 14250 1 2 200 14650

52 33370

TOTALT: 129796
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Uppfordringshöjd

Tillförd effekt P1

7 m

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m
min

m
ax

7 m

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m
min

max

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

[m]

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,1

0,11

0,12

[kW]

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 [l/s]

Driftdata

Flöde

Uppfordringshöjd

Uppfordringsmedium

Mediatemperatur

Densitet

Kinematisk viskositet

Pumpdata

Fabrikat

Typ

Anläggningstyp

Tryckklass

Min. mediatemperatur

Max. mediatemperatur

WILO

Stratos 25/1-8 CAN PN 10

Hydrauliska data (driftpunkt)

Flöde

T illförd effekt P1 0,0802 kW

Material / Tätning

Mått

Sugs ida

Trycksida

V ikt

Motordata

Avgiven effekt P2

Varvtal

Anslutningsspänning

Märkström

Skyddsklass

Rp 1/G 1½ / PN

Rp 1/G 1½ / PN

4,1 kg

3700 1/min

IP 44

100 W

Vatten (rent)

0,9983 kg/dm³

1,005 mm²/s

6,4 m

0,46 l/s

40 °C

Enkelpump

10PN

0,46 l/s

6,4 m

1,2 A

0 kPa

Pumphus

Pumphjul

Axel

Lager

ENGJL200

Glasfiberförstärkt PPS

X 46 Cr 13

Metalimpregnerat kol

a1 182 b5 114
a2 43 l0 180
a3 56 l1 90
b3 76 l2 49
b4 89 G 25

Ångbildningstryck

-10 °C

110 °C

mm

Min tillåtna tryck (kav.)

Temperatur

Min tillåtna tryck (kav.)

50

3

95

10

110

16

°C

m

Spänningstolerans

Drifttyp dp-c

,      Hz1~ 230 V

Uppfordringshöjd

T illförd effekt P1 130 W

Artikelnr (Standardutf) 2090448/RSK5761305

System: P remium high-effic iency pump

ELC lass A

50

Stratos 25/1-8 CAN PN 10

10

10

Change technical data 3.1.12  -  11.01.2013 (Build 82)Softwareversion 2013-02-20PrisdataAnvändargrupp SE

WILO Sverige AB

Stinavägen 1, Box 3024

SE-350 33, Växjö

Tel: 0470-72 76 00, Fax: 0470-72 76 44

Föreskrivare:

Objekt:

DatumObjektnummer: 16.03.2014

Sida 1 / 1WILO AG

Nortkirchenstr. 100

D-44263 Dortmund
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Slutet värmesystem, Förtryckt kärl  
 

 
Objekt ÅV1-KRETS 

  
Beräknad av Jennie Åleheim Datum 2013-11-14 

 
 

Inmatade uppgifter  
Statisk höjd (MVP) 2 m Systemvolym 520 l 
Öppningstryck 2 bar Kärltyp Förtryckt kärl 
Temperatur 42 / 36 (°C) Fluid Vatten 
Anläggningstyp Värmeväxlare 

   
 

Beräknade uppgifter  
Systemvolym 520 l Utvidgning 1,0% 
Förtryck 0,5 bar Erf. expansionskärlsvolym 15 l 
Öppningstryck 2,5 bar 

   
 

 
Artikelnummer RSK Produktgrupp Antal Kommentar 
AT 8321C15  5534963 Expansionskärl 1 Volym 15 liter. 
AT 8370-20 

 
Ventilsatskonsol 1 För väggmontage. 

AT 5468R25-R20 
 

Nippelmuff 1 
 

AT 3634-20 
 

Kulventil 1 Som avstängning med avtappning. 
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Slutet värmesystem  
 

 
Objekt ÅV1-KRETS 

  
Beräknad av Jennie Åleheim Datum 2013-11-14 

 
 

Inmatade uppgifter  
Statisk höjd (MVP) 2 m Öppningstryck 2 bar 

 
 

Beräknade uppgifter  
 

 
 
Artikelnummer RSK Produktgrupp Antal Kommentar 

AT 8310A2,0-20 
 

Säkerhetsventil 1 
Utloppsledning från säkerhetsventil skall 
mynna på ett betryggande sätt. 

AT 8305A10-4  5113391 Manometer 1 Alt AT 8306B10-4 med larmkontakter. 
AT 1844-10  4622213 Kontrollmanometerventil 1 

 
AT 8060B15 4845537 Luftavledare 1 Automatisk 
AT 3640-15  

 
Kulventil 1 Avstängning till luftavledare. 
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BILAGA 3 
 

Resultat från dimensioneringsprogram, hjälpmedel och resultat för 
dimensionering av Värmeåtervinningsalternativ 2. 

 

Sida 1-20 
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Materialförteckning återvinningsalternativ 2

Beteckning: Tillverkare/ Typ: Pris/st: Antal(st)/ Tid montering/ Timkostnad: SUMMA (kr):

Återförsäljare: längd(m): Inkoppling (h): (kr)

Tilläggs poster jämfört med referensanläggning:

KM1-27-42 Geberit Mapress, elförzinkade 995 28 200 27860

KM1-27-35 Geberit Mapress, elförzinkade 979 2 200 1958

KM1-27-28 Geberit Mapress, elförzinkade 870 10 200 8700

KM1-27-22 Geberit Mapress, elförzinkade 766 6 200 4598

ÅV1-27-18 Geberit Mapress, elförzinkade 704 4 200 2815

ÅV1-27-15 Geberit Mapress, elförzinkade 680 6 200 4080

KMK Asarums Industri XPS-6-F-4YD 19430 1 2 200 19830

P1-KM1 Wilo IP-E 32/110-0,75/2 20960 1 200 20960

SIL-40 Armatec AT4028A 770 1 1 200 970

Diff. Tryck Armatec AT8306A 1650 1 200 1650

ÅV1-ACK1 Götlinds svets ATCYLC0500 7070 1 2 200 7470

isolering (100mm) 3400 1 200 3400

SV2:1/2-KM1 Siemens VXF40.15-3 2421 2 2 200 5242

Ställdon Siemens SAX61.03Y 3944 2 200 7888

SV1-25 Siemens VVF40.25-7,5 2808 1 1 200 3008

SV1-15 Siemens VVF40.15-4 2421 1 1 200 2621

SV1-15 Siemens VVF53.15-0,8 3167 3 3 200 10101

VVF53.15-0,63 200 0

VVF53.15-0,32 200 0

Ställdon Siemens SAX31.03Y 3944 5 200 19720

RV1-32 TA-hydronics STAD 1729 1 1 200 1929

RV1-20 TA-hydronics STAD 1825 3 3 200 6075

RV1-15 TA-hydronics STAD 1519 3 3 200 5156

RV1-10 TA-hydronics STAD 1450 1 1 200 1650

VVX1 SWEP Bx8Tx32 2459 1 1 200 2659

VVX2 SWEP Bx8Tx22 2109 1 1 200 2309

VVX3 SWEP Bx8Tx16 1899 1 1 200 2099

VVX4 SWEP Bx8Tx12 1759 1 1 200 1959
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VVX5 SWEP Bx8Tx8 1618 1 1 200 1818

AV1-40 Armatec AT3601 484 6 6 200 4103

AV2-15 Armatec AT3600 71 7 7 200 1899

AL1-KM1 Retherm Spirotop 210015 530 2 2 200 1460

AL2-KM1 Retherm Spirovent 210040 2416 1 1 200 2616

BLK1-KM1 Armatec AT8395A 10375 1 1 200 10575

EXP1-KM1 Armatec AT8321C8 2565 1 1 200 2765

VENTILSATS Armatec 200 0

MV1-15 Danfoss EV220B 1406 1 1 200 1606

GT5 Siemens QAE26.90 690 3 3 200 2670

SÄV Armatec AT8310 470 5 5 200 3350

MT52 303 12 6 200 4830

Kylmedel Etylenglykol 22 180 200 3960

Provning och injustering komponenter 12 200 2400

70 220758

Minusposter jämfört med referensanläggning:

Kylrör 1/2" Kylma Kylkopparrör 62 10 5 200 -1620

Kylrör 3/8" Kylma Kylkopparrör 40 90 45 200 -12600

Köldmedium Kylma R134a/R404A 180 25 0 200 -4500

LKD Asarums Industri CPS-3-F-4YD 14250 1 2 200 -14650

52 -33370

TOTALT: 187388
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Uppfordringshöjd

Tillförd effekt P1

NPSH-värde

8 m

Max

8 m

Max

Max

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

[m]

0.2

0.4

0.6

0.8

1

[kW]

0.5
1

1.5
2

2.5
3

3.5
4

[m]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [m³/h]

1

Driftdata

Flöde

Uppfordringshöjd

Uppfordringsmedium

Mediatemperatur

Densite t

Kinematisk  viskosite t

NPSH

m³/h

m

°C

kg/dm³

mm ²/s

bar

Pumpdata

Fabrikat

Typ

Anläggningstyp

Tryckk lass

Min. mediatemperatur

Max. mediatem peratur

WILO

IP-E 32/110-0,75/2

°C

°C

Hydrauliska data (driftpunkt)

Flöde

Uppfordringshöjd

m³/h

m

Tillförd e ffekt P1 kW0.441

Material / Tätning

Mått

Sugsida

Trycksida

Vik t

Motordata

Avgiven e ffekt P2

Varvta l

Anslutningsspänning

Märkström

Skyddsk lass

kg

kW

1/m in

A

16DN 32 / PN

DN 32 / PN16

27

2900

IP 55

0.75

Etylenglykol (35)

1.051

1.514

12.8

1.87

40

Enke lpump

10PN

1.87

12.8

2.9

0.1

Pumphus

Axe l

Pumphjul

Mek.tätn

Gjutjärn

X 20 Cr 13

Plastmaterial

AQ1EGG (Standard)

a 70 e 40 o M10 dL 19
b1 101 f 50 Ø g 146 n 4
b2 106 h 141 p 20 øk 100
b3 189 l0 260 x 150
b4 223 l1 345 ød 76
c 90 m 130 øD 140

m

Ångbildningstryck

-20

120

mm

Spänningsto lerans

Drifttyp dp-c

3~400 V, 50 Hz

0

Artike lnr (Standardutf) 2109760

System : Elektronisk  pum p

IP-E 32/110-0,75/2

Lägsta effektivite tsindex (MEI) >=0,10

Kund

Kundnummer

Kontaktperson

Projekt

Handläggare

Datum

Projekt Nr.

17.03.2014 Sida 1 / 1

Positionsnummer

Objektort

Change technical data 3.1.13  -  08.11.2013 (Build 47)Softwareversion 01.01.2012DatenstatusAnvändargrupp SE

Telefon
Telefax
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Slutet värmesystem, Förtryckt kärl  
 

 
Objekt KM1   Beräknad av Jennie Åleheim Datum 2013-11-14 
 

 
Inmatade uppgifter  
    Statisk höjd (MVP) 5 m Systemvolym 560 l 
Öppningstryck 2,5 bar Kärltyp Förtryckt kärl 
Temperatur 42 / 36 (°C) Fluid Etylenglykol, konc. 35% 
Anläggningstyp Värmeväxlare    

 
Beräknade uppgifter  
    Systemvolym 560 l Utvidgning 2,5% 
Förtryck 1 bar Erf. expansionskärlsvolym 44 l 
Öppningstryck 2,5 bar    

 
 
Artikelnummer RSK Produktgrupp Antal Kommentar 
AT 8321C50  5534966 Expansionskärl 1 Volym 50 liter. 
AT 3600-25  4502944 Kulventil 1 Som avstängning.  
AT 3600-15  4502928 Kulventil 1 Som avtappning.  
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Slutet värmesystem  

 
 
Objekt KM1 

  
Beräknad av Jennie Åleheim Datum 2013-11-14 

 

 
Inmatade uppgifter  
Statisk höjd (MVP) 5 m Öppningstryck 2,5 bar 

 

 
Beräknade uppgifter  
 

 
 
Artikelnummer RSK Produktgrupp Antal Kommentar 

AT 8310A2,5-20 
 

Säkerhetsventil 1 
Utloppsledning från säkerhetsventil skall 
mynna på ett betryggande sätt. 

AT 8305A10-4  5113391 Manometer 1 Alt AT 8306B10-4 med larmkontakter. 
AT 1844-10  4622213 Kontrollmanometerventil 1 

 
AT 8060B15 4845537 Luftavledare 1 Automatisk 
AT 3640-15  

 
Kulventil 1 Avstängning till luftavledare. 
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BILAGA 4 
 

Resultat från dimensioneringsprogram för utredning av Varvtalsreglering av 
kylkompressorer. 

 

Sida 1-5



BILAGA 4
REFERENSANLÄGGNING M. VARVTALSREGLERING

ANL. ENHET VOLYM TEMP KYLEFF. t2 t1 KÖLDM. KONDENSOR KYLAGGR
KS1 Frysrum, 100  18m3 -22°C 2,42kW -35°C 45°C R404A 2CES-3Y

Kombiskåp 704 (frys) 350l -22°C 0,25kW -28°C 45°C R404A  ´-35°C/45+°C
2,67kW 4,65kW 2,62kW

2,03kW input
KS2 Kylrum, 101 7,5m3 4°C 0,82kW -10°C 45°C R134a 2HES-1Y

Kylrum, 102 8,5m3 4°C 0,85kW -10°C 45°C R134a  ´-10°C/45+°C
Kombiskåp 702 (kyl+kyl) 350+350l 4°C 0,30kW -8°C 45°C R134a 2,78kW 1,91kW
Kylskåp 703 500l 4°C 0,25kW -8°C 45°C R134a 0,87kW input
Kombiskåp 704 (kyl) 350l 4°C 0,20kW -8°C 45°C R134a

2,42kW
KS2 Nedkylningsskåp 701 500l 4°C 1,20kW -10°C 45°C R134a 2JES-07Y

1,20kW  ´-10°C/45+°C
2,05kW 1,36kW

0,69kW input

Kondensor 2,90kW
CPS-3-F-4YD 4,53kW
Fläktar: 1, 1150 rpm 9,48kW
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Compressor Selection: Semi-hermetic Reciprocating Compressors

Input Values

Compressor model 2CES-3Y
Mode Refrigeration and Air

conditioning
Refrigerant R404A
Reference temperature Dew point temp.
Evaporating SST -35,00 °C
Condensing SDT 45,0 °C
Liq. subc. (in condenser) 5,00 K
Suction gas temperature 20,00 °C
Operating mode Auto
Power supply 400V-3-50Hz
Capacity Control 100%
Useful superheat 100%

Result

Compressor 2CES-3Y-40S
Capacity steps 100%
Cooling capacity 2,62 kW
Cooling capacity * 2,45 kW
Evaporator capacity 2,62 kW
Power input 2,03 kW
Current (400V) 4,51 A
Voltage range 380-420V
Condenser Capacity 4,65 kW
COP/EER 1,29
COP/EER * 1,21
Mass flow 70,9 kg/h
Operating mode Standard
Discharge gas temp. w/o cooling 139,2 °C

Tentative Data.
Additional cooling/ Limitations (see Limits + T. Data)!
*According to EN12900 (20°C suction gas temp., 0K liquid subcooling)

Application Limits 100%

Legend
additional cooling or suction gas
superheat ≤20K
additional cooling or max. toh
<0°C
M1: motor 1

M2: motor 2
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Technical Data: 2CES-3Y
Dimensions and Connections

Technical Data
Technical Data
Displacement (1450 RPM 50Hz) 16,24 m3/h
Displacement (1750 RPM 60Hz) 19,60 m3/h
No. of cylinder x bore x stroke 2 x 55 mm x 39,3 mm
Weight 70 kg
Max. pressure (LP/HP) 19 / 32bar
Connection suction line 22 mm - 7/8''
Connection discharge line 16 mm - 5/8''
Oil type R134a/R407C/R404A/R507A/R407A tc<70°C: BSE32(Standard) / tc>70°C: BSE55 (Option)
Oil type R22 (R12/R502) B5.2 (Option)
Motor data
Motor version 2
Motor voltage (more on request) 380-420V -50Hz
Max operating current 9.1 A
Starting current (Rotor locked) 37.0 A
Max. Power input 5,0 kW
Extent of delivery (Standard)
Motor protection SE-B1
Enclosure class IP65
Vibration dampers Standard
Oil charge 1,50 dm³
Available Options
Additional fan Option
Crankcase heater 0..120 W PTC (Option)
Sound measurement
Sound power level (-10°C / 45°C) 67,0 dB(A) @ 50Hz
Sound power level (-35°C / 40°C) 70,0 dB(A) @ 50Hz
Sound pressure level @ 1m (-10°C / 45°C) 59,0 dB(A) @ 50Hz
Sound pressure level @ 1m (-35°C / 40°C) 62,0 dB(A) @ 50Hz
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Compressor Selection: Semi-hermetic Reciprocating Compressors

Input Values

Compressor model 2HES-1Y
Mode Refrigeration and Air

conditioning
Refrigerant R134a
Reference temperature Dew point temp.
Evaporating SST -10,00 °C
Condensing SDT 45,0 °C
Liq. subc. (in condenser) 5,00 K
Suction gas temperature 20,00 °C
Operating mode Auto
Power supply 460V-3-60Hz
Capacity Control 100%
Useful superheat 100%

Result

Compressor 2HES-1Y-40S
Capacity steps 100%
Cooling capacity 2,30 kW
Cooling capacity * 2,20 kW
Evaporator capacity 2,30 kW
Power input 1,05 kW
Current (460V) 2,21 A
Voltage range 440-480V
Condenser Capacity 3,35 kW
COP/EER 2,19
COP/EER * 2,09
Mass flow 51,4 kg/h
Operating mode Standard
Discharge gas temp. w/o cooling 108,0 °C

Tentative Data.
*According to EN12900 (20°C suction gas temp., 0K liquid subcooling)

Application Limits 100%

Legend
additional cooling

suction gas superheat >10K

M1: motor 1

M2: motor 2

M3: motor 3
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Technical Data: 2HES-1Y
Dimensions and Connections

Technical Data
Technical Data
Displacement (1450 RPM 50Hz) 6,51 m³/h
Displacement (1750 RPM 60Hz) 7,86 m³/h
No. of cylinder x bore x stroke 2 x 38 mm x 33 mm
Weight 44 kg
Max. pressure (LP/HP) 19 / 32bar
Connection suction line 16 mm - 5/8''
Connection discharge line 12 mm - 1/2''
Oil type R134a/R407C/R404A/R507A/R407A tc<70°C: BSE32(Standard) / tc>70°C: BSE55 (Option)
Oil type R22 (R12/R502) B5.2 (Option)
Motor data
Motor version 2
Motor voltage (more on request) 440-480V Y-3-60Hz
Max operating current 3.8 A
Starting current (Rotor locked) 16.7 A
Max. Power input 2,4 kW
Extent of delivery (Standard)
Motor protection SE-B1
Enclosure class IP65
Vibration dampers Standard
Oil charge 1,00 dm³
Available Options
Additional fan Option
Crankcase heater 0..60 W PTC (Option)
Sound measurement
Sound power level (-10°C / 45°C) 64,5 dB(A) @ 50Hz
Sound power level (-35°C / 40°C) 62,5 dB(A) @ 50Hz
Sound pressure level @ 1m (-10°C / 45°C) 56,5 dB(A) @ 50Hz
Sound pressure level @ 1m (-35°C / 40°C) 54,5 dB(A) @ 50Hz
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