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Visionært samarbejde
Et positivt og visionært samarbejde mellem rådgivende
ingeniør Helge Davidsen fra Multiconsult i Norge og
EXHAUSTO har resulteret i udvikling af et nyt koncept for
styringen til ventilationsaggregater.
Aggregaterne kan nu kombineres med et ”fan optimizer
systemer”, et balanceret system som giver stor energibesparelse samtidig med at brugernes adfærd/ønsker tilgodeses.

Helge Davidsen
Afdelingsleder Tekniske systemer
”Systemerne har nu været i drift i
bygningerne siden december 2010
og de lever fuldt ud op til forventningerne. Det er meget fornøjeligt
at være med i et projekt, når et
samarbejde med nytænkning
lykkes, som det har gjort her”.

Damsgårdssundet i Bergen
Havnefronten omkring Damgårdssundet i Bergen har fået et
nyt udseende med smukke bygninger der med moderne
maritime arkitektoniske linier passer helt perfekt ind i de
omgivelser som er ved at blive skabt.

Ingeniør Helge Davidsen fra norske Multiconsult har haft
den ingeniørmæssige opgave på byggeriet og han har haft
stor indflydelse på byggeriets energieffektive konstruktion.

Skitse over området ved Damsgårdssundet.
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Behovsstyret boligventilation i Damsgårdssundet
Helt fra starten af byggeriets planlægningsfase har der
været fokus på at det skulle være lavenergi byggeri.
I projektbeskrivelsen var der blandt andet krav om centrale
ventilationsanlæg med en årsmiddeltemperaturvirkningsgrad (ÅMT) på mere end 75 % og at anlæggene skulle
være med varmevekslere som ikke medfører risiko for
lugtoverføring mellem til – og fraluft.
Et yderligere krav var, at ventilationssystemet skulle være
behovsstyret og med mulighed for at beboerne i lejlighederne selv får indflydelse på deres indeklima.

Citat: Adm. Direktør i boligselskabet, Terje Gilje
”Damsgårdssundet skal være en bydel det blir snakket om.
Ikke fordi den skal inneholde ekstrem arkitektur eller ubrukelige
teknologiske løsninger. I Damsgårdssundet skal vi ta det beste
fra det vi vet om byggeskikk, bomiljø, bærekraftig utvikling,
energisparing og teknologi og skape morgendagens bydel
– en bydel for fremtiden. Og vår drøm går i oppfyllelse …”
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Årsmiddeltemperaturvirkningsgraden (ÅMT)
ÅMT beregnes på baggrund af den udsugede energimængde
over året. Energien til afisning af vekslere fratrækkes ved
beregning af ÅMT.
Norsk lovgivning: NS 3031

Bygningernes grå teglbeklædning fremhæver det moderne maritime look.
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Et ventilationsanlæg som kunne opfylde de ovennævnte
krav fandtes ikke, da byggeriet blev projekteret, men Helge
Davidsen hørte rygter om, at EXHAUSTO var ved at udvikle
VEX360, et centralt standardaggregat med modstrømsvekslere med kapacitet på op til 5400 m3/h.
Helge Davidsens mangeårige erfaring omkring behovstyret
ventilation i kontorbyggeri medførte, at et behovsstyringssystem fra Belimo var oplagt (Belimo fan optimizer).
Optimizersystemet blev tilpasset boliger således at behovstyring og balance også kunne opnås under brug af
emhætter og betjeningspaneler i lejlighederne.
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Belimo fan optimizer (COU24-A-MP)
Belimo optimizer systemet måler luftmængden til og fra
lejligheden. Systemet indregulerer kontinuerligt spjældene
til at være mest muligt åbne og giver samtidigt signal til tilog fraluftventilatorerne om de ønskede luftmængder.
På denne måde opnås balance samtidig med at systemet
har det lavest mulige energiforbrug.
Læs mere på www.belimo.dk

Eksempel på Optimizer system med 4 lejligheder.

Byggeriet er bestykket med 2 centrale VEX360 som betjener
sektioner med henholdsvis 14 og 17 lejligheder.
Hver sektion har separate udsugningsanlæg for emhætter af
hensyn til kravene i norsk lovgivning. Emhætternes aftræk vil
i et dansk system være ført med ind over VEX aggregaterne
for at få optimal varmegenvinding.
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Ved betjening af en emhætte afgives signal til Optimizer
styringen af hensyn til opretholdelse af luftbalance i
lejligheden. Et betjeninspanel i hver lejlighed giver brugerne
mulighed for at besteme om de vil have minimum, normal
eller maksimal luftmængde.

beregningsprogrammer
For at opnå den ønskede virkemåde i det integrerede system
har EXHAUSTO udviklet en ny funktionalitet i EXact styringen. Den nye funktionalitet betyder at ventilationssystemet
sikres energioptimal drift uden at gå på kompromis med de
nødvendige sikkerhedsfunktioner. Det er afgørende, at det
integrerede system altid reagerer korrekt i tilfælde af brand
og under af-isning.
Anlæggenes drift i byggeriet i Bergen følges via aggregaternes indbyggede webservere.
Den indbyggede webserver giver mulighed for at styre og
overvåge VEX-aggregaterne, ligegyldigt hvor du er i verden.

Helge Davidsen udtaler: ”Systemerne har nu været i
drift i bygningerne siden december 2010 og de lever
fuldt ud op til forventningerne. Det er meget fornøjeligt at være med i et projekt, når et samarbejde
med nytænkning lykkes, som det har gjort her”.

EXHAUSTO Living kalkulator
Beregningsprogrammet til boligventilation hvor der blot skal
indtastes ganske få oplysninger og programmet giver forslag
til den type aggregat eller ventilator, der kan opfylde kravene
(inkl. lovgivning) til systemet.
Som output kan der vælges en række muligheder:
• Udskrift af principskitse med stykliste
• Energiforbrug
• Tilbudstekster gældende for de valgte produkter
NB! Belimo Fan Optimizer systemet er ikke indbygget i Living kalkulatoren.
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