Ny Eurovent RAHU gruppe:
Ensretning af testmetoder på agendaen

de for EU Kommissionen ved
udarbejdelse af Ecodesign-direktivets faglige indhold for
både RVU og de større NRVU
(Non-residential Air Handling
Units) aggregater.
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Tirsdag 10. januar lagde DTU´s
mødecenter lokaler til det første møde i den nye Eurovent
RAHU arbejdsgruppe (RAHU =
Residential Air Handling Unit
– små decentrale aggregater),
hvor ca. 25 repræsentanter fra
industri og testlaboratorier i
Europa deltog. Mødet blev indledt af formand Henning Grønbæk, EXHAUSTO og gruppens
sekretær fra Eurovent Igor Sikonczyk, der i fællesskab gennemgik dagens program.
Første gæst var professor Bjarne W. Olesen fra DTU´s International Centre for Indoor Environment and Energy (ICIEE),
der fortalte om centrets akti-

Christian Grønborg Nicolaisen,
Sektionsleder ved
Teknologisk Institut,
Energieffektivisering
og Ventilation

viteter samt nyt fra relevante
standardiseringsorganer. Efter
foredraget var der rundvisning
i ICIEE´s mange interessante
klimakamre, hvor der var aktivitet overalt.
Ecodesign:
Ensretning af testmetoder
i henhold til EN 13141-7
Næste gæst var sektionsleder
Christian Grønborg Nicolaisen, Teknologisk Institut (TI)
med et foredrag om Ecodesign og RVU aggregater (Residential Ventilation Unit).
Han indledte med en generel
del, hvor deltagerne fik et
grundigt indblik i TI´s arbej-

Efterfølgende besvarede Christian Grønborg en række
spørgsmål, der var fremsendt
på forhånd. Her omtales blot
et par af de mest centrale
spørgsmål – resten kan læses
på EXHAUSTO´s hjemmeside.
Se nærmere om Eurovent
Association her:
www.eurovent.eu – og
omtalen af RAHU gruppen i HVAC Magasinet
nr. 9/16.
Christian Grønborgs
præsentation fra første
møde i RAHU gruppen
kan ses på EXHAUSTO´s
hjemmeside:
www.exhausto.dk/
institute/ventilation_
knowledge/Standardisering
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De første 2 spørgsmål gik begge på testmetoder for RVU.
Her slog Christian Grønborg
fast, at der skal testes i henhold til EN 13141-7, og der
skal testes med begge ventilatorer kørende samtidigt, for at
komme så tæt på den virkelige driftsform som muligt.
Tilsyneladende har der i branchen været forskellig praksis,
idet flere refererer til ISO5801,
og flere har testet med blot en
enkelt ventilator ad gangen.
Denne metode har imidlertid
den ulempe, at der f.eks. ikke
vil være de samme trykforhold
i aggregatet under test som
ved normal drift, og dermed
kan der opnås misvisende resultater.
Svaret fra Christian Grønborg
lader ingen tvivl tilbage, og
man bør derfor altid efterspørge, om de oplyste data
er målt henhold til EN 131417 og med begge ventilatorer
kørende samtidigt.
Krav til filtre
Et andet meget relevant
spørgsmål til Christian Grønborg var angående krav til
filtre til RVU, og her er der
pudsigt nok ikke præcise Eco-

design krav, som der er ved
NRVU (Non Residential Ventilation Unit), hvor der er specifikke krav til filterklasse!

EN 13141-7 har
følgende indhold:
”Ventilation i bygninger - Ydeevneprøvning af
komponenter/produkter
til boligventilation.
Del 7: Ydeevneprøvning
af mekaniske til- og
afgangsenheder (inkl.
varmegenvinding) til mekaniske ventilationssystemer i enfamilieboliger.”

Dette betyder i praksis, at man
som kunde bør efterspørge,
hvilke filtre der blev benyttet
ved måling af SFP og kapacitet. Her er der en risiko for, at
man kan begå fejl, hvis man
ikke er klar over grundlaget
for netop SFP og kapacitet.
For at kunne sammenligne
testdata for forskellige aggregater, så bør de have filtre
med samme filterklasse.
Yderlige en række meget
specifikke spørgsmål blev besvaret, og dette indlæg kom
derfor også til at vare noget
længere end planlagt, men
det var tydeligt, at alle deltagere fik en del med hjem.
Læsere af denne artikel kan
med fordel se hele Christian
Grønborgs præsentation på
EXHAUSTO´s hjemmeside.

Næste møde i RAHU
arbejdsgruppen
Til slut var der yderligere et
par korte indlæg. Alle præsentationer kan senere ses på
Eurovent´s hjemmeside.
Næste møde bliver 7. juni i
Østrig, hvor den lokale fabrikant Pichler vil være vært.
Laboratoriemålinger vs.
målinger ”i det virkelige
liv”
Når nu der kan være så stor
tvivl om den korrekte metode for målinger (SFP og luftmængde) i laboratoriet, så er
det et nærliggende spørgsmål, hvordan målinger på et
færdigmonteret ventilationsanlæg ”i det virkelige liv” skal
udføres.
Her er der mange faldgruber – det er utroligt svært at
lave test, der kan genskabe de
samme betingelser, som der
anvendes i et testlaboratorium. Man fristes til at henvise
til bilverdenen, hvor der er de
kendte udfordringer med at
opnå samme brændstofforbrug i praksis som i teorien.
Her måles der under meget
ideelle betingelser, som ingen
almindelig billist kan køre efter, og derfor har vi alle vænnet os til, at der er en forskel
mellem idealtilstanden og
praksis.
Vi mener dog ikke, at problemerne er lige så store i ventilationsbranchen, men alligevel
skal man som kunde vide en
del, hvis man skal kunne måle
korrekt.

Et kik ud over RAHU mødedeltagerne, mens
Christian Grønborg, TI holder foredrag

Det er derfor vigtigt at der er
konsensus om fakta og der tillige udvises stor nøjagtighed
og faglig viden samt indsigt
i gældende lovgivning, både
nationalt og internationalt i
udførslen af målingerne.

En essentiel forskel, som man
fra branchens side burde tydeliggøre for aftageren, er, at
aggregaters varmgenvinding
(VGV) - i modsætning til bilers
effektivitet - opmåles under
de mindst gunstige konditioner for ydeevnen (tør). Dette medfører, at VGV reelt vil
være højere i den virkelige installation, hvor luften er fugtig, og derved frigives latent
(gratis) energi ved kondensering i veksleren. Men modsat
kan dette ikke postuleres, hvis
ikke man som branche er enig
om at opmåle SFP korrekt og
med filtre, som anvendes i installationen.

Her kan TI´s kurser anbefales,
idet man får et godt indblik i,
hvor der skal udvises speciel
omhu. Det gælder det samlede anlægs udformning, placering af følere, valg af følere, udarbejdelse af testskema
med temperaturer, tryk osv.
Et kursus vil give en god ballast til kritisk at kunne vurdere
egne måleresultater.

A’s from you e time
Selected Q&
ning at the sam
h fans run
One ore bot
2.

measuring the
ratories are
3141-7
s some labo
manufacture
, however EN1 suring the
ing at a time
received from
one fan runn
information
ral way of mea
Following up
5801, with only , as of course is the natu
ISO
to
g
rdin
time
capacity acco
at the same
ing
runn
fans
requires both
RAHU.
airflow for a
procedure?
be the right
What should
s of
ments in term
ect measure
bible for corr
s.
e or less the
ion of method
 Answer:
pective, mor
etc = Descript
is from our pers t setups for pressure,
men
 ISO 5801
, measure
flow, distances
the fans.
s primarily on
 But it focu
use
rnal SFP)
same time beca
terms of exte
running at the
back
sure loss + in
= both fans
way
nds (lack of
ect
. Internal pres
the HRS expa
 The corr
ing equal (due
chambers in
are not runn
ge because
 The fans
loss can chan
sure
pres
 The internal
)
pressure
can change
 The leakage

Selected

Q&A’s from
you

Only EN
13141-7
1.

The manuf
acturers
would like
handling
uni
to
measurem ts in particular for use only the standa
the
ent and cal
rd
The standa
culation Do thermal efficiency EN 13141-7 for the
. Wh
rd EN 308
cument refe
residentia
handling
focusses
l air
rs also to y the Transitional
unit.
on the exc
methods
hanger wh EN 308?
of
ich is a com
According
ponent of
to
the reside
EN 13141- Transitional Metho
ntial air
7
d
can be use sets only requireme document:
d to this
extent. Ho nts on the leakag
(leakage
e
3 % and
we
heat balanc ver, it is sugges (no requirements
for the hea
ted to foll
e 5 %).
ow the req
t
 Answe
uirements balance), and
r:
in EN 308
 COM-C
OM section
2.2 RVUs
 Additio
nal:
 131417 Sets ”re
quirement
 Equal
” for
mass flow
otherwise
 calcul
to be not
ating of the
ed
thermal effi
 Is corr
ciency
ecte
d mass flow

Decentral installation med EXHAUSTO VEX35DV

