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Videncenter for Energibesparelser i Bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 

Undgå fejl og mangler ved nyt ventilationsanlæg

UNDGÅ FEJL OG MANGLER VED 
NYT VENTILATIONSANLÆG 

Gamle og udtjente ventilationsanlæg er ofte dyre i 
drift. Der er typisk både høje energiudgifter og store 
omkostninger forbundet med at vedligeholde og drifts-
sikre et udtjent anlæg. Desuden kan det være både 
vanskeligt og besværligt at skaffe reservedele til ældre 
anlæg. Der kan med andre ord være mange gode 
grunde til at investere i et nyt ventilationsanlæg. 

Men hvordan sikrer du, at det nye anlæg leverer varen i 
form af god ventilation uden driftsforstyrrelser og med 
lavest muligt energiforbrug? Svaret er enkelt:

Stil præcise og relevante krav 
til anlægget fra starten, og få 
testet det nye anlæg op imod 
kravene inden aflevering. 

Det kan gøres med en funktionsafprøvning af 
ventilationsanlæg, som er emnet for denne vejledning. 

Læs mere om performancetest hos 
Bygningsstyrelsen

Denne vejledning er udarbejdet i overens-
stemmelse med Bygningsstyrelsens koncept for 
performancetest. Funktionsafprøvninger er en 
nødvendig del af en samlet performancetest.

 
Læs mere på: 
www.bygst.dk/viden-om/performancetest 

Hvad er funktionsafprøvninger?
Funktionsafprøvninger er et godt værktøj til at sikre, 
at det færdige projekt lever op til bygherrens krav og 
ønsker i forhold til kvalitet. Den forebygger mange af 
de problemer, som bygherrerne typisk kan opleve med 
tekniske installationer, som ikke leverer den lovede 
ydelse. Beboerne vil ikke opleve gener, og desuden vil 
bygherren overtage en bygning, hvor de driftsansvarlige 
kan koncentrere sig om at drifte bygningen fra dag 1 og 
kan undgå at bruge tid på at at udbedre fejl og mang-
ler.

Kravene præciseres
Funktionsafprøvninger adskiller sig ikke grundlæggende 
fra den almindelig afleveringsforretning, hvor funk-
tionen af anlæg testes, før projektet afleveres til byg-
herren. Forskellen ligger i, at det er bygherren, der fra 
start stiller kravene til, hvordan anlægget skal testes, 
og hvordan dette skal dokumenteres. Med funktionsaf-
prøvning stilles der altså ikke nye krav til installation-
erne, men der sker en præcisering af, hvordan kravene 
kontrolleres. 

Nye procedurer
For både bygherren og den udførende entreprenør skal 
der indføres nye procedurer. Bygherren skal sikre, at 
det allerede i udbudsmaterialet angives, hvilke installa-
tioner der skal testes og hvordan, mens entreprenøren 
skal sørge for at indregulere anlæggene og have udført 
egentest forud for funktionsafprøvningen, der finder 
sted umiddelbart inden afleveringen.

www.bygst.dk/viden-om/performancetest
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Videncenter for Energibesparelser i Bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 

Hvilke krav bør du stille?

HVILKE KRAV BØR DU STILLE? 

Specifikation efter BR15
Af Bygningsreglementet fremgår det, at der i be-boel-
sesrum såvel som i boligen totalt skal være en udeluft-
tilførsel på mindst 0,3 l/s pr. m2 opvarmet etageareal. 
Desuden er der anført funktionsbestemte krav til luft-
mængder i køkken, badeværelser, wc-rum o.l. 

Endelig er der også krav til virkningsgrader og energi-
forbrug i kap. 8.3 i BR15. 

Specifikation af hovedluftmængder og delluftmængder 
til de enkelte lejligheder skal ske på den baggrund. 
Specifikationerne skal både indeholde grundluftmæng-
der (de arealbetingede luftmængder) og de funktions-
bestemte luftmængder. 

Hvad får du i denne vejledning? 
I denne vejledning får du beskrivelser af en række re-
levante funktionsafprøvninger, som fortæller, hvad det 
er relevant at måle på, når den afsluttende test skal 
gennemføres. Samtidig får du via testbeskrivelserne 
input til, hvilke krav du skal stille. Krav og kriterier for 
målinger er nemlig to sider af samme sag. 

Vejledningen er delt i to dele - én del for centrale 
ventilationsanlæg og én del for decentrale ventilations-
anlæg, da de deltests, der skal udføres, ikke er helt  
de samme.

Vejledningen indeholder både beskrivelser af test, må-
lemetoder og tjeklister. Der er beskrevet fire typer af 
tests for både centrale og decentrale anlæg: 

1. Kontrol af SFP-faktor 

2. Kontrol af temperaturvirkningsgrad 

3. Kontrol af automatik 

4. Kontrol af luftfordeling

Alle test er vejledende og skal tilpasses hver opgave. 
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Videncenter for Energibesparelser i Bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 

Kontrol af SFP-faktor for centrale ventilationsanlæg

Test nr. 1 Kontrol af SFP-faktor for centrale ventilationsanlæg

Anlægs nr.: Udført af: Dato:

Lovkrav I Bygningsreglement 2015 kap. 8.3 stk. 9 står der:

”For ventilationsanlæg til etageboliger må det specifikke elforbrug til 
lufttransport ikke overstige 1.500 J/m³ udeluft ved grundluftsskiftet.”

Definition Beregning af SFP-faktoren for centrale ventilationsanlæg er baseret på målinger 
af:

• Optagne effekter for motorer til indblæsnings- og udsugningsventilatoren 

 (Pi og Pu)

• Den indblæste og udsugede luftmængde, der svarer til et grundluftskifte på 
0,3 l/s pr. m2 (qgrund)

Beregningen foretages ved at benytte nedenstående formel:

SFP = 

Målepunkter Ved eftervisning af anlæggets SFP-faktor indgår følgende målepunkter:

• Luftmængder opgjort via traversmålinger i kanaler eller målinger på 
trykudtag monteret på ventilatorerne 

• Effektoptag foretaget på motorernes hovedrelæer i styreskabet eller på 
motorernes klemkasser

Principskitse

FUNKTIONSAFPRØVNING FOR CENTRALE 
VENTILATIONSANLÆG

Pi + Pu      W

 qgrund     m
3/s

[      ]
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Videncenter for Energibesparelser i Bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 

Kontrol af SFP-faktor for centrale ventilationsanlæg

Test nr. 1 fortsat Kontrol af SFP-faktor for centrale ventilationsanlæg

Forudsætninger for 
test

• I henhold til DS 447:2013, kapitel 6.3, 7.3 og 8.3 ”Indregulering 
og aflevering”, skal et ventilationsanlæg være indreguleret af 
ventilationsentreprenøren. I afsnit 6.3.3 er det væsentligt at bemærke 
kravet vedrørende funktionstest, idet det fremgår, at der skal udføres en 
funktionstest, som efterviser, at automatiksystemet fungerer som forudsat. 
Der leveres dokumentation for alle væsentlige parametre, som er:

• Indblæst og udsuget luftmængde

• Trykdifferenser over anlæg (suge- og trykside) samt komponenter 

• Effektoptag og omdrejningstal for ventilatormotorer

• Temperaturvirkningsgrad for varmegenvindingsenhed

Omfang af test SFP-faktoren eftervises for alle nye ventilationsanlæg med varmegenvinding.

Tidspunkt for testens 
gennemførelse

Testen gennemføres inden AB92 aflevering af anlægget. 

AB92 er ”Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og 
anlægsindustrien 1992”

Testens varighed Testens varighed skønnes at være 2-3 timer.

Metode for måling og 
dokumentation

• Målingen af SFP-faktoren foretages med fuld varmegenvinding, dvs. eventu-
elle bypass spjæld skal være lukkede, eller rotoren (roterende veksler) skal 
køre med 100 % omdrejningstal.

• Målingen foretages ved de armaturtryktab, som brandnormen (DS 428) 
kræver.

Acceptkriterium Testen er acceptabel, hvis den målte SFP-faktor maksimalt overstiger kravet i 
BR15 med 5 %. 

Testens resultat Er testens acceptkriterium opfyldt?    Ja         Nej 

Typiske årsager 
til afvigelser

• Tryktabene i kanalsystemet inkl. komponenter (kanaler, bøjninger, lyddæm-
pere, indtags- og afkasthætter m.v.) er højere end forudsat ved dimensione-
ringen. Tryktabene måles, analyseres og sammenholdes med forudsatte 
værdier.

• Tryktabene i ventilationsaggregatets komponenter (filtre, varmegenvindings-
enhed, varmeflade mv. ) er højere end forudsat ved dimensioneringen. Virk-
ningsgrader for ventilator og motor er lavere end forudsat. Tryktabene samt 
virkningsgrader for ventilator og motor måles og analyseres. 

• Luftmængderne afviger fra dem, der var forudsat ved den oprindelig opgørel-
se af SFP-faktoren.

• Manglende eller fejlagtig indregulering af ventilationsanlæg.

• Unøjagtige målinger af luftmængder og effektoptag.

• Defekte komponenter.

https://www.danskbyggeri.dk/servicebutik/love-og-regler/betingelser-og-bekendtgoerelser-mm/ab-92-regelsaet-a4/
https://www.danskbyggeri.dk/servicebutik/love-og-regler/betingelser-og-bekendtgoerelser-mm/ab-92-regelsaet-a4/
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Videncenter for Energibesparelser i Bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 

Kontrol af temperaturvirkningsgrad for centrale ventilationsanlæg

Test nr. 2 Kontrol af temperaturvirkningsgrad for centrale ventilationsanlæg

Anlægs nr.: Udført af: Dato:

Lovkrav I Bygningsreglement 2015 kap. 8.3 stk. 6 står der:

”Ventilationsanlæg med indblæsning og udsugning skal opfylde kravene til 
varmegenvinding i EU-forordning nr. 1253/2014.” 

I forordningen ses blandt andet følgende:

• Alle aggregater skal have en varmegenvindingsenhed, som skal have et 
termisk bypass

• Temperaturvirkningsgraden for varmegenvindingsenheden skal minimum være 
67 %

Definition Beregning af temperaturvirkningsgraden ηt for varmegenvindingsenheden er 
baseret på målinger af:

• Udeluftens temperatur (T1)

• Udeluftens temperatur ved afgangen fra varmegenvindingsenheden (T2). 
Denne temperatur måles efter indblæsningsventilatoren (der fratrækkes 
1°C for at kompensere for opvarmningen i ventilatoren). Sidder der en 
varmeflade mellem varmegenvindingsenheden og målepunktet, skal denne 
være afbrudt og have været det så længe, at temperaturen i målepunktet er 
stabil.

• Temperatur af udsugningsluften (T3)

Beregningen foretages ved at benytte nedenstående formel:

Ŋt =                   • 100  [%]

Målepunkter Ved eftervisning af varmegenvindingens temperaturvirkningsgrad indgår følgende 
målepunkter:

• Temperaturer opgjort via målinger i kanaltilslutninger til aggregatet (se 
principskitse nedenfor)

Principskitse

T2 - T1 - 1

T3 - T1
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Videncenter for Energibesparelser i Bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 

Kontrol af temperaturvirkningsgrad for centrale ventilationsanlæg

Test nr. 2 fortsat Kontrol af temperaturvirkningsgrad for centrale ventilationsanlæg

Forudsætninger for 
test:

I henhold til DS 447:2013, kapitel 6.3, 7.3 og 8.3 ”Indregulering og aflevering”, 
skal et ventilationsanlæg være indreguleret af ventilationsentreprenøren. I afsnit 
6.3.3 er det væsentlig at bemærke kravet vedrørende funktionstest, idet det 
fremgår, at der skal udføres en funktionstest, der efterviser, at automatiksystemet 
fungerer som forudsat. Der leveres dokumentation for alle de væsentlige 
parametre, som er:

• Indblæst og udsuget luftmængde

• Trykdifferenser over anlæg (suge- og trykside) samt komponenter 

• Effektoptag og omdrejningstal for ventilatormotorer

• Temperaturvirkningsgrad for varmegenvindingsenhed

Omfang af test Temperaturvirkningsgraden eftervises for alle nye ventilationsanlæg med 
varmegenvinding.

Tidspunkt for testens 
gennemførelse

Testen gennemføres forud for AB92 aflevering af anlægget. AB92 er ”Almindelige 
Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsindustrien 1992”

Testens varighed Testens varighed skønnes at være 2-3 timer.

Metode for måling og 
dokumentation

Det kan være en udfordring at gennemføre måling og beregning 
af temperaturvirkningsgraden ved en passende udetemperatur. 
Temperaturvirkningsgraden skal som udgangspunkt eftervises ved en 
temperaturdifferens mellem udeluft før veksler (T1) og udsuget luft fra rummene 
(T3) på mindst ca. 10-15°C.

Når temperaturvirkningsgraden eftervises, skal der være balance imellem 
indblæst og udsuget luftmængde. Der må maksimalt være en ubalance på 3 %. 
Temperaturvirkningsgraden vil eksempelvis falde, hvis der er overskud af indblæst 
luft i forhold til den udsugede luftmængde.

Acceptkriterium Testen er acceptabel, hvis den målte temperaturvirkningsgrad maksimalt ligger 3 
% under kravet i BR15.

Testens resultat Er testens acceptkriterium opfyldt?

Årsager til afvigelser Forskelle mellem den målte og beregnede værdi kan blandt andet skyldes:

• Manglende eller fejlagtig indregulering af ventilationsanlæg

• Fejlagtig projektering af ventilationsanlæg

• Fejlagtig udførelse af ventilationsanlæg

• Defekte komponenter

• Unøjagtige målinger af temperaturer

 Ja         Nej

https://www.danskbyggeri.dk/servicebutik/love-og-regler/betingelser-og-bekendtgoerelser-mm/ab-92-regelsaet-a4/
https://www.danskbyggeri.dk/servicebutik/love-og-regler/betingelser-og-bekendtgoerelser-mm/ab-92-regelsaet-a4/
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Videncenter for Energibesparelser i Bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 

Kontrol af automatik til centrale ventilationsanlæg

Test nr. 3 Kontrol af automatik til centrale ventilationsanlæg

Anlægs nr.: Udført af: Dato:

Lovkrav I Bygningsreglement 2015 kap. 8.3 stk. 3 står der:

”Ventilationsanlæg skal projekteres, udføres, indreguleres og afleveres som 
anvist i DS 447 Ventilation i bygninger - Mekaniske, naturlige og hybride 
ventilationssystemer.”

Definition Automatikken skal være i stand til at styre og regulere ventilationsanlægget 
effektivt og energioptimalt samtidig med, at krav til funktioner og indeklima er 
opfyldt.

Målepunkter Ved eftervisning af automatikkens evne til at styre og regulere 
ventilationsanlægget effektivt og energioptimalt indgår følgende måle- og 
kontrolpunkter:

• Indblæsningstemperatur

• Statisk tryk i udsugningskanal

• Hastighedsregulering (VAV)

Principskitse

Forudsætninger I henhold til DS 447:2013, kapitel 6.3, 7.3 og 8.3 ”Indregulering og aflevering”, 
skal et ventilationsanlæg være indreguleret af ventilationsentreprenøren. 

I afsnit 6.3.3 er det væsentlig at bemærke kravet vedrørende funktionstest, 
idet det fremgår, at der skal udføres en funktionstest, der efterviser, at 
automatiksystemet fungerer som forudsat. Der leveres dokumentation for alle 
væsentlige parametre, som er:

• Indblæst og udsuget luftmængde

• Trykdifferenser over anlæg (suge- og trykside) samt komponenter 

• Effektoptag og omdrejningstal for ventilatormotorer

• Temperaturvirkningsgrad for varmegenvindingsenhed
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Videncenter for Energibesparelser i Bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 

Kontrol af automatik til centrale ventilationsanlæg

Test nr. 3 fortsat Kontrol af automatik til centrale ventilationsanlæg

Omfang af test Automatikkens funktionsduelighed eftervises for alle nye ventilationsanlæg med 
varmegenvinding.

Tidspunkt for testens 
gennemførelse

Testen gennemføres forud for AB92 aflevering af anlægget. AB92 er ”Almindelige 
Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsindustrien 1992”

Testens varighed Testens varighed skønnes at være 1 arbejdsdag.

Metode for måling og 
dokumentation

Indstillinger af setpunkter for indblæsningstemperatur og statisk tryk i 
udsugningskanal sammenholdes med målinger med kalibrerede måleudstyr.

Acceptkriterium Testens resultat accepteres, hvis det konstateres, at:

• Indblæsningstemperaturen afviger mindre end 3 % i forhold til setpunktet     
(i henhold til funktionsbeskrivelsen)

• Det statiske tryk i udsugningskanalen afviger mindre end 3 % i forhold til 
setpunktet (i henhold til funktionsbeskrivelsen)

• Ventilatorer ændrer hastighed i henhold til funktionsbeskrivelsen

Testens resultat Er testens acceptkriterium opfyldt?

Årsager til afvigelser Forskelle mellem den målte og ønskede værdi kan blandt andet skyldes:

• Fejlagtig indstilling af temperatur eller tryk (setpunkter)

• Defekte komponenter (temperaturfølere, trykfølere, reguleringsventiler 
inkl. motorer, defekt styring til varmegenvindingsenhed, defekte 
frekvensomformere til motorerne m.m.)

 Ja         Nej

https://www.danskbyggeri.dk/servicebutik/love-og-regler/betingelser-og-bekendtgoerelser-mm/ab-92-regelsaet-a4/
https://www.danskbyggeri.dk/servicebutik/love-og-regler/betingelser-og-bekendtgoerelser-mm/ab-92-regelsaet-a4/
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Videncenter for Energibesparelser i Bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 

Kontrol af luftfordeling for centrale ventilationsanlæg

Test nr. 4 Kontrol af luftfordeling for centrale ventilationsanlæg (hovedluftmængder og 
delluftmængder, herunder forskellige typer lejligheder)

Anlægs nr.: Udført af: Dato:

Lovkrav I Bygningsreglement 2015 kap. 6.3.1.2 stk. 1 står der:

”I beboelsesrum såvel som i boligen totalt skal der være en udelufttilførsel på 
mindst 0,3 l/s pr. m2 opvarmet etageareal.”

I stk. 2 står der:

”Køkkener skal forsynes med emhætte med udsugning over kogepladerne. 
Emhætten skal have regulerbar, mekanisk udsugning og afkast til det fri og have 
tilstrækkelig effektivitet til at opfange fugt og luftformige forureninger fra 
madlavningen. Udsugningen skal kunne forøges til mindst 20 l/s.”

I stk. 3 står der:

”Udsugningen skal i baderum, wc-rum, bryggers og lignende rum kunne forøges 
mindst til følgende: Fra baderum og WC-rum skal der kunne udsuges mindst 
15 l/s. I særskilt WC-rum, bryggers og fra kælder skal der kunne udsuges en 
volumenstrøm på mindst 10 l/s.”

I stk. 4 står der:

”Der kan benyttes behovstyret ventilation under forudsætning af, at 
udelufttilførslen herved ikke bliver lavere end 0,3 l/s pr. m2.”

Definition Boligenhedens grundluftsskifte skal tilvejebringes med et ventilationsanlæg 
med varmegenvinding, der forvarmer indblæsningsluften, indblæsning i 
beboelsesrummene og udsugning i bad, wc-rum, køkken og bryggers.

Målepunkter Ved eftervisning af anlæggets luftmængder indgår følgende målepunkter:

• Hovedluftmængder opgjort via traversmålinger i kanaler eller målinger på 
trykudtag monteret på ventilatorerne

• Delluftmængder opgjort via målinger på armaturer med håndholdt måletragt

Principskitse
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Videncenter for Energibesparelser i Bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 

Kontrol af luftfordeling for centrale ventilationsanlæg

Test nr. 4 fortsat Kontrol af luftfordeling for centrale ventilationsanlæg (hovedluftmængder og 
delluftmængder, herunder forskellige typer lejligheder)

Forudsætninger I henhold til DS 447:2013, kapitel 6.3, 7.3 og 8.3 ”Indregulering og aflevering”, 
skal et ventilationsanlæg være indreguleret af ventilationsentreprenøren. I afsnit 
6.3.3 er det væsentlig at bemærke kravet vedrørende funktionstest, idet det 
fremgår, at der skal udføres en funktionstest, der efterviser, at automatiksystemet 
fungerer som forudsat. Dokumentation herfor leveres for indregulering af alle de 
væsentlige parametre, som er:

• Indblæst og udsuget luftmængde

• Trykdifferenser over anlæg (suge- og trykside) samt komponenter 

• Effektoptag og omdrejningstal for ventilatormotorer

• Temperaturvirkningsgrad for varmegenvindingsenhed

Omfang af test Luftmængderne eftervises for alle nye ventilationsanlæg.

Tidspunkt for testens 
gennemførelse

Testen gennemføres forud for AB92 aflevering af anlægget. AB92 er ”Almindelige 
Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsindustrien 1992”

Testens varighed Testens varighed skønnes at være 1 arbejdsdag.

Metode for måling og 
dokumentation

• Motorernes frekvensomformere indstilles, så ventilatorerne leverer det 
krævede grundluftskifte jf. BR15.

• Der foretages målinger af hovedluftmængderne fra samtlige 
ventilationsanlæg samt måling af delluftmængderne i 10 % af lejlighederne 
til eftervisning af, at der er tilføres 0,3 l/s pr. m2 opvarmet etageareal. Hvis 
størrelsen af lejligheder varierer, fordeles målingerne ligeligt.

• Målingen foretages ved de armaturtryktab, som brandnormen (DS 428) 
kræver.

Acceptkriterium Testen er acceptabel, hvis den målte hovedluftmængde maksimalt ligger 5 % under 
kravet i BR15. Endvidere er testen acceptabel, hvis de målte delluftmængderne 
maksimalt ligger indenfor ±10 % kravet i BR15.

Testens resultat Er testens acceptkriterium opfyldt?

Årsager til afvigelser Forskelle mellem de målte og ønskede værdier kan blandt andet skyldes:

• Manglende eller fejlagtig indregulering af ventilationsanlæg, hvilket kan 
medføre uens luftfordeling i de forskellige kanalstrækninger

• Fejlagtig indstilling af brand- og røgspjæld (for høje tryktab)

 Ja         Nej

https://www.danskbyggeri.dk/servicebutik/love-og-regler/betingelser-og-bekendtgoerelser-mm/ab-92-regelsaet-a4/
https://www.danskbyggeri.dk/servicebutik/love-og-regler/betingelser-og-bekendtgoerelser-mm/ab-92-regelsaet-a4/
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Videncenter for Energibesparelser i Bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 

Kontrol af SFP-faktor for decentrale ventilationsanlæg

Test nr. 1 Kontrol af SFP-faktor for decentrale ventilationsanlæg

Anlægs nr.: Udført af: Dato:

Lovkrav I Bygningsreglement 2015 kap. 8.3 stk. 10 står der:

”For ventilationsanlæg med konstant eller variabel luftydelse og varmegenvinding, 
der forsyner en bolig, må det specifikke elforbrug til lufttransport ikke overstige 
1.000 J/m³ for driftsformen med maksimalt tryktab.”

Definition Beregning af SFP-faktoren for ventilationsanlægget er baseret på målinger af:

• Optagne effekter for motorer til indblæsnings- og udsugningsventilatoren (Pi 
og Pu)

• Den maksimale luftmængde (qmaks), hvilket vil sige enten et grundluftskifte på 
0,3 l/s pr. m2 eller ”fugtzone betinget luftskifte” fra køkken (20 l/s), bad og 
toilet (15 l/s).

Beregningen foretages ved at benytte nedenstående formel:

SFP = 

Målepunkter Ved eftervisning af anlæggets SFP-faktor indgår følgende målepunkter:

• Luftmængder opgjort via traversmålinger i kanaler eller målinger på 
trykudtag monteret på ventilatorerne

• Effektoptag foretaget på motorernes hovedrelæer i styreskabet eller på 
motorernes klemkasser 

Principskitse

FUNKTIONSAFPRØVNING FOR DECENTRALE 
VENTILATIONSANLÆG

Pi + Pu      W

 qmaks      m
3/s

[      ]
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Videncenter for Energibesparelser i Bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 

Kontrol af SFP-faktor for decentrale ventilationsanlæg

Test nr. 1 fortsat Kontrol af SFP-faktor for decentrale ventilationsanlæg

Forudsætninger for 
test

• I henhold til DS 447:2013, kapitel 6.3, 7.3 og 8.3 ”Indregulering 
og aflevering”, skal et ventilationsanlæg være indreguleret af 
ventilationsentreprenøren. I afsnit 6.3.3 er det væsentligt at bemærke 
kravet vedrørende funktionstest, idet det fremgår, at der skal udføres en 
funktionstest, der efterviser, at automatiksystemet fungerer som forudsat. 
Der leveres dokumentation for alle væsentlige parametre, som er:

• Indblæst og udsuget luftmængde

• Trykdifferenser over anlæg (suge- og trykside) samt komponenter 

• Effektoptag og omdrejningstal for ventilatormotorer

• Temperaturvirkningsgrad for varmegenvindingsenhed

Omfang af test SFP-faktoren eftervises for alle nye ventilationsanlæg med varmegenvinding.

Tidspunkt for testens 
gennemførelse

Testen gennemføres inden AB92 aflevering af anlægget. 

AB92 er ”Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og 
anlægsindustrien 1992”

Testens varighed Testens varighed skønnes at være 2-3 timer.

Metode for måling og 
dokumentation

• Målingen af SFP-faktoren foretages med fuld varmegenvinding, dvs. 
eventuelle bypass spjæld skal være lukkede eller rotoren (roterende veksler) 
køre med 100 % omdrejningstal.

• Målingen foretages ved de armaturtryktab, som brandnormen (DS 428) 
kræver.

Acceptkriterium Testen er acceptabel, hvis den målte SFP-faktor maksimalt overstiger kravet i 
BR15 med 5 %. 

Testens resultat Er testens acceptkriterium opfyldt?    Ja         Nej 

Typiske årsager 
til afvigelser

• Tryktabene i kanalsystemet inkl. komponenter (kanaler, bøjninger, 
lyddæmpere, indtags-og afkasthætter m.v.) er højere end forudsat ved 
dimensioneringen. Tryktabene måles, analyseres og sammenholdes med 
forudsatte værdier.

• Tryktabene i ventilationsaggregatets komponenter (filtre, 
varmegenvindingsenhed, varmeflade m.v. er højere end forudsat ved 
dimensioneringen. Virkningsgrader for ventilator og motor er lavere end 
forudsat. Tryktabene samt virkningsgrader for ventilator og motor måles og 
analyseres. 

• Luftmængderne afviger fra dem, der var forudsat ved den oprindelig 
opgørelse af SFP-faktoren.

• Manglende eller fejlagtig indregulering af ventilationsanlæg.

• Unøjagtige målinger af luftmængder og effektoptag.

• Defekte komponenter.

https://www.danskbyggeri.dk/servicebutik/love-og-regler/betingelser-og-bekendtgoerelser-mm/ab-92-regelsaet-a4/
https://www.danskbyggeri.dk/servicebutik/love-og-regler/betingelser-og-bekendtgoerelser-mm/ab-92-regelsaet-a4/
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Videncenter for Energibesparelser i Bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 

Kontrol af temperaturvirkningsgrad for decentrale ventilationsanlæg

Test nr. 2 Kontrol af temperaturvirkningsgrad for decentrale ventilationsanlæg

Anlægs nr.: Udført af: Dato:

Lovkrav I Bygningsreglement 2010 kap. 8.3 stk. 7 står der:

”Ventilationsanlæg med indblæsning og udsugning til forsyning af én bolig skal 
udføres med varmegenvinding med en tør temperaturvirkningsgrad på mindst 80% .” 

I den tilhørende vejledningsattest står der: ”Bestemmelsen gælder også ved 
installation af et anlæg i hver boligenhed i en etageejendom.” 

Definition Beregning af temperaturvirkningsgraden ηt for varmegenvindingsenheden er 
baseret på målinger af:

• Udeluftens temperatur (T1)

• Udeluftens temperatur ved afgangen fra varmegenvindingsenheden (T2). 
Denne temperatur måles efter indblæsningsventilatoren (der fratrækkes 
1°C for at kompensere for opvarmningen i ventilatoren). Sidder der en 
varmeflade mellem varmegenvindingsenhed og målepunktet, skal denne 
være afbrudt og have været det, så længe at temperaturen i målepunktet er 
stabil.

• Temperatur af udsugningsluften (T3)

Beregningen foretages ved at benytte nedenstående formel:

ηt =                    • 100  [%]

Målepunkter Ved eftervisning af varmegenvindingens temperaturvirkningsgrad indgår følgende 
målepunkter:

• Temperaturer opgjort via målinger i kanaltilslutninger til aggregatet (se 
”principskitse”)

Principskitse

T2 - T1 - 1

T3 - T1
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Videncenter for Energibesparelser i Bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 

Kontrol af temperaturvirkningsgrad for decentrale ventilationsanlæg

Test nr. 2 fortsat Kontrol af temperaturvirkningsgrad for decentrale ventilationsanlæg

Forudsætninger for 
test:

I henhold til DS 447:2013, kapitel 6.3, 7.3 og 8.3 ”Indregulering og aflevering”, 
skal et ventilationsanlæg være indreguleret af ventilationsentreprenøren. I afsnit 
6.3.3 er det væsentlig at bemærke kravet vedrørende funktionstest, idet det 
fremgår, at der skal udføres en funktionstest, der efterviser, at automatiksystemet 
fungerer som forudsat. Der leveres dokumentation for alle væsentlige parametre, 
som er:

• Indblæst og udsuget luftmængde

• Trykdifferenser over anlæg (suge- og trykside) samt komponenter 

• Effektoptag og omdrejningstal for ventilatormotorer

• Temperaturvirkningsgrad for varmegenvindingsenhed

Omfang af test Temperaturvirkningsgraden eftervises for alle nye ventilationsanlæg med 
varmegenvinding.

Tidspunkt for testens 
gennemførelse

Testen gennemføres forud for AB92 aflevering af anlægget. AB92 er ”Almindelige 
Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsindustrien 1992”

Testens varighed Testens varighed skønnes at være 2-3 timer.

Metode for måling og 
dokumentation

Det kan være en udfordring at gennemføre en passende udetemperaturer for 
måling og beregning af temperaturvirkningsgraden. Temperaturvirkningsgraden 
skal som udgangs-punkt eftervises ved en temperaturdifferens mellem udeluft før 
veksler (T1) og udsuget luft fra rummene (T3) på midnst ca. 10-15°C.

Når temperaturvirkningsgraden eftervises, skal der være balance mellem indblæst 
og udsuget luftmængde. Der må maksimalt være en ubalance 3 %. En målt 
temperaturvirkningsgrad vil eksempelvis falde, hvis der er overskud af indblæst 
luft i forhold til den udsugede luftmængde.

Acceptkriterium Testen er acceptabel, hvis den målte temperaturvirkningsgrad maksimalt ligger    
3 % under kravet i BR15.

Testens resultat Er testens acceptkriterium opfyldt?

Årsager til afvigelser Forskelle mellem den målte og beregnede værdi kan blandt andet skyldes:

• Manglende eller fejlagtig indregulering af ventilationsanlæg

• Fejlagtig projektering af ventilationsanlæg

• Fejlagtig udførelse af ventilationsanlæg

• Defekte komponenter

• Unøjagtige målinger af temperaturer

 Ja         Nej

https://www.danskbyggeri.dk/servicebutik/love-og-regler/betingelser-og-bekendtgoerelser-mm/ab-92-regelsaet-a4/
https://www.danskbyggeri.dk/servicebutik/love-og-regler/betingelser-og-bekendtgoerelser-mm/ab-92-regelsaet-a4/
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Videncenter for Energibesparelser i Bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 

Kontrol af automatik til decentrale ventilationsanlæg

Test nr. 3 Kontrol af automatik til decentrale ventilationsanlæg

Anlægs nr.: Udført af: Dato:

Lovkrav I Bygningsreglement 2015 kap. 8.3 stk. 3 står der:

”Ventilationsanlæg skal projekteres, udføres, indreguleres og afleveres som 
anvist i DS 447 Ventilation i bygninger - Mekaniske, naturlige og hybride 
ventilationssystemer.”

Definition Automatikken skal være i stand til at styre og regulere ventilationsanlægget 
effektivt og energioptimalt samtidig med, at krav til funktioner og indeklima er 
opfyldt.

Målepunkter Ved eftervisning af automatikkens evne til at styre og regulere 
ventilationsanlægget effektivt og energioptimalt indgår følgende måle- og 
kontrolpunkter:

• Indblæsningstemperatur 

• Statisk tryk i udsugningskanal

• Hastighedsregulering (VAV)

Principskitse

Forudsætninger • I henhold til DS 447:2013, kapitel 6.3, 7.3 og 8.3 ”Indregulering og aflevering” 
skal et ventilationsanlæg være indreguleret af ventilationsentreprenøren. I 
afsnit 6.3.3 er det væsentlig at bemærke kravet vedrørende funktionstest, 
idet det fremgår, at der skal udføres en funktionstest, der efterviser, at 
automatiksystemet fungerer som forudsat. Der leveres dokumentation for 
alle væsentlige parametre, som er:

• Indblæst og udsuget luftmængde

• Trykdifferenser over anlæg (suge- og trykside) samt komponenter 

• Effektoptag og omdrejningstal for ventilatormotorer

• Temperaturvirkningsgrad for varmegenvindingsenhed
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Videncenter for Energibesparelser i Bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 

Kontrol af automatik til decentrale ventilationsanlæg

Test nr. 3 fortsat Kontrol af automatik til decentrale ventilationsanlæg

Omfang af test Automatikkens funktionsduelighed eftervises for alle nye ventilationsanlæg med 
varmegenvinding.

Tidspunkt for testens 
gennemførelse

Testen gennemføres forud for AB92 aflevering af anlægget. AB92 er ”Almindelige 
Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsindustrien 1992”.

Testens varighed Testens varighed skønnes at være 1 arbejdsdag.

Metode for måling og 
dokumentation

Indstillinger af setpunkter for indblæsningstemperatur og statisk tryk i 
udsugningskanal sammenholdes med målinger med kalibrerede måleudstyr.

Acceptkriterium Testens resultat accepteres, hvis det konstateres, at:

• Indblæsningstemperaturen afviger mindre end 3 % i forhold til setpunktet     
(i henhold til funktionsbeskrivelsen)

• Det statiske tryk i udsugningskanalen afviger mindre end 3 % i forhold til 
setpunktet (i henhold til funktionsbeskrivelsen)

• Ventilatorer ændrer hastighed i henhold til funktionsbeskrivelsen

Testens resultat Er testens acceptkriterium opfyldt?

Årsager til afvigelser Forskelle mellem den målte og ønskede værdi kan blandt andet skyldes:

• Fejlagtig indstilling af temperatur eller tryk (setpunkter)

• Defekte komponenter (temperaturfølere, trykfølere, reguleringsventiler 
inkl. motorer, defekt styring til varmegenvindingsenhed, defekte 
frekvensomformere til motorerne m.m.)

 Ja         Nej

https://www.danskbyggeri.dk/servicebutik/love-og-regler/betingelser-og-bekendtgoerelser-mm/ab-92-regelsaet-a4/
https://www.danskbyggeri.dk/servicebutik/love-og-regler/betingelser-og-bekendtgoerelser-mm/ab-92-regelsaet-a4/
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Videncenter for Energibesparelser i Bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 

Kontrol af luftfordeling for decentrale ventilationsanlæg

Test nr. 4 Kontrol af luftfordeling for decentrale ventilationsanlæg

Anlægs nr.: Udført af: Dato:

Lovkrav I Bygningsreglement 2015 kap. 6.3.1.2 stk. 1 står der:

”I beboelsesrum såvel som i boligen totalt skal der være en udelufttilførsel på 
mindst 0,3 l/s pr. m2 opvarmet etageareal.”

I stk. 2 står der:

”Køkkener skal forsynes med emhætte med udsugning over kogepladerne. 
Emhætten skal have regulerbar, mekanisk udsugning og afkast til det fri og have 
tilstrækkelig effektivitet til at opfange fugt og luftformige forureninger fra 
madlavningen. Udsugningen skal kunne forøges til mindst 20 l/s.”

I stk. 3 står der:

”Udsugningen skal i baderum, wc-rum, bryggers og lignende rum kunne forøges 
mindst til følgende: Fra baderum og WC-rum skal der kunne udsuges mindst 
15 l/s. I særskilt WC-rum, bryggers og fra kælder skal der kunne udsuges en 
volumenstrøm på mindst 10 l/s.”

I stk. 4 står der:

”Der kan benyttes behovstyret ventilation under forudsætning af, at 
udelufttilførslen herved ikke bliver lavere end 0,3 l/s pr. m2.”

Definition Boligenhedens grundluftsskifte skal tilvejebringes med et ventilationsanlæg 
med varmegenvinding, der forvarmer indblæsningsluften, indblæsning i 
beboelsesrummene og udsugning i bad, wc-rum, køkken og bryggers.

Målepunkter Ved eftervisning af anlæggets luftmængder indgår følgende målepunkter:

• Delluftmængder opgjort via målinger på armaturer med håndholdt måletragt.

Principskitse
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Videncenter for Energibesparelser i Bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 

Kontrol af luftfordeling for decentrale ventilationsanlæg

Test nr. 4 fortsat Kontrol af luftfordeling for decentrale ventilationsanlæg

Forudsætninger I henhold til DS 447:2013, kapitel 6.3, 7.3 og 8.3 ”Indregulering og aflevering”, 
skal et ventilationsanlæg være indreguleret af ventilationsentreprenøren. I afsnit 
6.3.3 er det væsentlig at bemærke kravet vedrørende funktionstest, idet det 
fremgår, at der skal udføres en funktionstest, der efterviser, at automatiksystemet 
fungerer som forudsat. Der leveres dokumentation for alle væsentlige parametre, 
som er:

• Indblæst og udsuget luftmængde

• Trykdifferenser over anlæg (suge- og trykside) samt komponenter 

• Effektoptag og omdrejningstal for ventilatormotorer

• Temperaturvirkningsgrad for varmegenvindingsenhed

Omfang af test Luftmængderne eftervises for alle nye ventilationsanlæg.

Tidspunkt for testens 
gennemførelse

Testen gennemføres forud for AB92 aflevering af anlægget. AB92 er ”Almindelige 
Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsindustrien 1992”.

Testens varighed Testens varighed skønnes at være 1 arbejdsdag.

Metode for måling og 
dokumentation

• Motorernes frekvensomformere indstilles, så ventilatorerne leverer det 
krævede grundluftskifte jf. BR15.

• Der foretages målinger af hovedluftmængderne fra samtlige 
ventilationsanlæg samt måling af delluftmængderne i 10 % af lejlighederne 
til eftervisning af, at der er tilføres 0,3 l/s pr. m2 opvarmet etageareal. Hvis 
størrelsen af lejligheder varierer, fordeles målingerne ligeligt.

• Målingen foretages ved de armaturtryktab, som brandnormen (DS 428) 
kræver.

Acceptkriterium Testen er acceptabel, hvis den målte hovedluftmængde maksimalt ligger 5 % under 
kravet i BR15. Endvidere er testen acceptabel, hvis de målte delluftmængder 
maksimalt ligger indenfor ±10 % kravet i BR15.

Testens resultat Er testens acceptkriterium opfyldt?

Årsager til afvigelser Forskelle mellem de målte og ønskede værdier kan blandt andet skyldes:

• Manglende eller fejlagtig indregulering af ventilationsanlæg, hvilket kan 
medføre uens luftfordeling i de forskellige kanalstrækninger

• Fejlagtig indstilling af brand- og røgspjæld (for høje tryktab)

 Ja         Nej

https://www.danskbyggeri.dk/servicebutik/love-og-regler/betingelser-og-bekendtgoerelser-mm/ab-92-regelsaet-a4/
https://www.danskbyggeri.dk/servicebutik/love-og-regler/betingelser-og-bekendtgoerelser-mm/ab-92-regelsaet-a4/
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REGISTRERINGSSKEMAER TIL 
CENTRALE OG DECENTRALE 
VENTILATIONSANLÆG  
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Videncenter for Energibesparelser i Bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 

Test 1: Registreringsskema 

Kommentarer

Driftsparameter Enhed

Luftmængde (qgrund) m3/s

Optagen effekt for motorer til indblæs-
ningsventilatoren (Pi)

W

Optagne effekter for motorer til ind-
blæsnings- og udsugningsventilatoren 
(Pu)

W

Beregnet SFP-faktor,
SFP (beregn)

[%]

Projekteret SFP-faktor,
SFP (proj.)

[%]

Afvigelse 
[%]

Test 1: Registreringsskema 

SFP-faktor

Beregning SFP-faktor 
[W/m3/s]

SFP = Pi + Pu 

 qgrund  
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Videncenter for Energibesparelser i Bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 

Test 2: Registreringsskema 

Driftsparameter Enhed
[°C]

Udeluftens temperatur (T1)

Udeluftens temperatur ved afgangen fra 
varmegenvindingsenheden (T2)

Temperatur af udsugningsluften (T3)

Beregnet temperaturvirkningsgrad, ηt 
(beregn) [%]

Projekteret temperatur-
virkningsgrad, ηt (proj.) [%]

Afvigelse 
[%]

Kommentarer

Test 2: Registreringsskema 

Temperaturvirkningsgrad

Beregning Temperaturvirkningsgrad, ηt 
[%]

ηt = 
T2 - T1 - 1

T3 - T1

•100 [%]
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Videncenter for Energibesparelser i Bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 

Test 3: Registreringsskema 

Kommentarer

Enhed Målt Projekteret Afvigelse
[%]

Indblæsningstemperatur [°C]

Statisk tryk i udsugningskanal [Pa]

Test 3: Registreringsskema 

Automatik
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Videncenter for Energibesparelser i Bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 

Test 4: Registreringsskema 

Kommentarer

Hovedluftmængder Målt luftmængde
[m³/h]

Projekteret 
luftmængde

[m³/h]

Afvigelse
[%]

Indblæsning

Udsugning

Delluftmængder Målt luftmængde
[m³/h]

Projekteret 
luftmængde

[m³/h]

Afvigelse
[%]

Indblæsning

Udsugning

Test 4: Registreringsskema 

Luftfordeling
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Sådan udføres målinger på ventilationsanlæg

SÅDAN UDFØRES MÅLINGER PÅ 
VENTILATIONSANLÆG

Måling af luftmængder

Traversmåling i kanal
Luftmængden er produktet af lufthastigheden og tvær-
snitsarealet (typisk af en kanal).

Lufthastigheden måles normalt med et kalibreret var-
metrådsanemometer i et måleplan, som afhænger af 
kanalens dimensioner.

Måling i rektangulære kanaler
Målepunkterne placeres, som vist i tabellen nedenfor.

Luftmængden bestemmes af: qv = vm ∙ A ∙ K [m3/s]
hvor vm er middelværdien af lufthastigheden [m/s]
A er kanaltværsnitsarealet [m2]

K er en korrektionsfaktor, der er 0,98 ved liggende 
kanal (L1 > L2) og 0,96 ved stående kanal (L1 > L2).
Metodefejlen er ca. 5 %.

Varmetrådsanemometer 
(måling af lufthastighed i kanal)
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Måling af luftmængder

Måling i cirkulære kanaler
Målepunkterne placeres, som vist i tabellen nedenfor.

Luftmængden bestemmes af: qv = vm ∙ A ∙ K [m3/s]

hvor vm er middelværdien af lufthastigheden [m/s]
A er kanaltværsnitsarealet [m2]

K er en korrektionsfaktor, der er:
0,96 for dn ≤ 160 mm
0,97 for 200 ≤ dn ≤ 400 mm
0,98 for 500 ≤ dn ≤ 1.200 mm

Metodefejlen er 4-6 %.

Med hensyn til tabellen nedenfor anbefaler Teknologisk 
Institut at anvende 5-punktsfordelingen til alle dimen-
sioner mindre end 400 mm (diameter), hvis der er plads 
til instrumentet, da 4-punktsfordelingen ikke scanner 
lavhastighedsområdet nær væggene tilstrækkeligt og 
giver for høje luftstrømsværdier ved små kanaler.

For at benytte et rekommanderet måleplan, skal strøm-
ningen være ensartet jævn og ikke roterende på måle-
stedet, hvilket først opnås i en afstand på 6-8 gange 
diameteren fra bøjninger, spjæld og andre forstyrrelser 
og med 2-3 gange diameteren til den næste enkeltmod-
stand.

Hvis strømningen i måleplanet ikke er jævn, er det 
nødvendigt at foretage en alternativ måling.
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Måling af luftmængder

Måling på trykudtag
På nogle ventilationsanlæg er der trykudtag fra ventila-
torerne, som kan anvendes til at bestemme luftmæng-
den. 

Trykmålingen Δp omsættes via et beregningsudtryk til 
en luftmængde qv, idet der gælder:

qv= k∙√∆p

K-faktoren er specifik for hver ventilatortype.

Måling med håndholdt måletragt
Luftmængderne gennem indblæsnings- og udsugnings-
åbninger kan i mange tilfælde med fordel bestemmes 
ved hjælp af et anemometer i en håndholdt måletragt, 
der kan omslutte åbningen. Tragte er velegnede til må-
ling på runde og kvadratiske åbninger, fx anemostater 
og udsugningsventiler, og de er især nyttige, hvis der 
skal måles på mange ens armaturer, eller hvis det er 
vanskeligt at bestemme middelhastigheden over arma-
turerne.

Tragte med anemometre leveres fabriksfremstillede 
og kalibrerede, så man på en kurve kan aflæse luft-
mængden, i afhængighed af anemometervisningen eller 
direkte på instrumentets skala. Billedet viser et eksem-
pel på en tragt til måling på udsugningsventiler. Trag-
ten er udformet som en venturidyse, hvorved opnås, 
at hastigheden i centrum bliver veldefineret og af en 
passende størrelse samtidig med, at trykfaldet er lavest 
muligt. Det bemærkes, at kurver, der gælder for måling 
på udsugningsåbninger, ikke umiddelbart kan anvendes 
ved måling på indblæsningsåbninger og omvendt.

Kalibreres tragt og instrument sammen med det ar-
matur, der skal måles på, er metodefejlen som regel 
mindre end 5%.

Trykudtag på ventilationsaggregat

Måling med håndholdt måletragt
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Måling af luftmængder

Måleskemaer
Målinger af lufthastigheder til beregning af luftmæng-
der noteres i standardiserede måleskemaer. Der kan 
vælges måleskemaer til rekommanderede luftmålinger, 
alternative luftmålinger eller luftmålinger på trykudtag.

Måleskemaer til luftmåling på trykudtag
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Måling af luftmængder

Måleskema til rekommanderet luftmåling

m −  m1
2 + m2

2 + m3.1
2 + m3.2

2√
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Måling af tryk

Måling af tryk
Trykfaldet over en komponent måles med et kalibreret 
håndholdt instrument (mikro manometer). Hvis der er 
monteret trykudtag i aggregatet (før og efter kompo-
nenten) anvendes disse. I tilfælde af, at der ikke er 
trykudtag til stede, bores der nye huller eller eksiste-
rende huller anvendes. Ved anvendelse af eksisterende 
hul indsættes et rør.

Ved måling af tryk eller trykfaldet over en komponent 
er det vigtigt at forbinde rørene til måleinstrumentet, 
så værdien er positiv. Dette gøres for at undgå fejl og 
for at reducere usikkerheden. Det er altid det statiske 
tryk, som bliver målt.

Måling af temperaturer
Alle temperaturer i et ventilationssystem, uanset om 
det er indblæsningstemperatur, temperatur virknings-
grad over varmegenvindingsenheden etc., skal måles 
med et kalibreret instrument for at sikre pålidelige 
resultater. Varmetrådsanemometer til måling lufthastig-
heden (se side 26) kan anvendes til måling af lufttem-
peraturer.

Måling af effektoptag
Effektmålinger på motoren kan foretages enten på 
motorens hovedrelæ i styreskabet eller på motorens 
klemkasse. Ofte er der installeret en afbryder mellem 
hovedrelæet og motoren. I denne afbryder er der lige-
ledes mulighed for at foretage elmålingen.

På billedet til højre ses en måling af effektoptaget på 
et ventilationsanlæg. Målingen blev foretaget i anlæg-
gets styreskab med et tangwattmeter.

Mikro manometer (måling af statisk tryk i kanal)

Måling af effektoptag for motor med tangwattmeter
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Krav til måleudstyr

Krav til måleudstyr ved udførelse af funktionsafprøvning

Luft-
målinger

Parameter Måleområde Maks. tilladt tolerance1

Lufthastighed 0,3-15 m/s ±3 % af målt værdi, dog 
mindst ±0,1 m/s

Statisk tryk

(tryk i forhold til 
omgivende lufts tryk)

-1200-1500 Pa ±3 % af målt værdi, dog 
mindst ±3 Pa

Temperatur -12-40°C ± 1°C

Elmålinger Aktiv effekt

Ved måling skal der 
anvendes kalibrerede 
effektmålere, hvor det 
sikres, at den aktuelle 
måling falder indenfor 
instrumentets kalibrerede 
måleområde

±5 % af måleværdi 

(kravet gælder 
måleværdier på 1 kW og 
større)

Krav til måleudstyr

Et måleområde kan dækkes af et eller flere instru-
menter. Negative tryk kan, hvis ønsket, måles som den 
omgivende lufts (positive) tryk i forhold til målestedet. 
Det er en forudsætning, at instrumentet er kalibreret 
på samme måde, og at den maks. tilladte tolerance 
overholdes.

Elmålinger
Elmålinger udføres med et instrument, der måler ”sand 
RMS”.

Kalibrering
Måleudstyret skal være kalibreret inden for det seneste 
år. Hvis virksomheden ved to foregående akkrediterede 
kalibreringer kan dokumentere at måleinstrumentet har 

holdt sig inden for toleranceområdet uden justering af 
instrumentet, kan intervallet sættes op til 18 måneder.

Instrumenter skal enten være akkrediteret kalibre-
rede, eller internt kalibrerede mod en akkrediteret 
kalibreret referencenormal, som anført i DS/EN ISO/
IEC 17020:2012, afsnit 9.7 og 9.8. Ved begge typer 
kalibrering skal det kunne dokumenteres, at kalibrerin-
gen overholder de i ”krav til måleudstyr” anførte maks. 
tilladte tolerancer. Hvis der anvendes referencenormal, 
må denne ikke anvendes til daglige målinger.

Luftmåleudstyr med Prandtlrør (pitotrør) kan kalibreres 
uden røret.

1Ved ”tolerance” forstås summen af kalibreringsusikkerhed og instrumentfejl.
Kravene gælder for instrumentet inkl. følere.
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Energiforbrug og projekteringskriterier

ENERGIFORBRUG OG 
PROJEKTERINGSKRITERIER

Specifikt elforbrug
Energiforbruget til ventilationsanlægget skal minimeres 
mest muligt. I Bygningsreglementet er det beskrevet, 
hvor stort det specifikke elforbrug til anlægget må 
være. Der er således krav til anlæggets SFP-faktor, 
som er et udtryk for den eleffekt der må anvendes 
for at flytte en vis mængde luft. Ved renovering af 
ventilationsanlæg skal disse krav overholdes.

Kanalsystem
Bygherrerådgiveren/entreprenøren skal på baggrund af 
ovenstående specificere, hvordan kanalsystemet skal 
opbygges, således at tryktabet bliver så lavt, at kravet 
til det specifikke elforbrug overholdes. 
Specifikationerne skal indeholde følgende:

Kanaldimensioner
Kanaldimensionerne bør vælges, så nedenstående krav 
er overholdt:

Luftindtag og -afkast
Luftindtag og -afkast skal dimensioneres, så tryktabene 
over disse er mindre end 40 Pa.

Bøjninger
Bøjningers radius bør være større end eller lig med 
kanalens diameter. 

Ændring af kanaltværsnit
Ved en ændring af kanaltværsnittet bør der altid anven-
des overgangsstykker med en vis åbningsvinkel. Trykta-
bet minimeres med en lille vinkel.

Afgreninger
Afgreninger i form af T-stykker bør om muligt undgås i 
kanalsystemet, hvor lufthastigheden overstiger 3 m/s. 
På anlæg med højere hastigheder bør afgreninger være 
i 15°, 30° eller 45° vinkel med hovedkanalen.

Optimale tryktab
Komponenterne i kanalsystemet vælges således at ne-
denstående krav er overholdt:

Kanaldimension 
[mm]

Maksimale lufthastigheder
[m/s]

Acceptable kanalmodstande
[Pa/m kanal]

ø ≤ 160 3

1.0160 < ø ≤ 400 5

ø > 400 7

Komponenter Maksimale lufthastigheder
[pa]

Kanalsystem inkl. luftindtag, indblæsningsarmaturer, 
røgspjæld og lyddæmper

185

Kanalsystem inkl. udsugningsarmaturer, røgspjæld, 
afkast og lyddæmper

170
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Energiforbrug og projekteringskriterier

Varmegenvinding
I Bygningsreglementet er det beskrevet, at der skal 
benyttes varmegenvinding i anlægget, og det er spe-
cificeret hvor høj temperaturvirkningsgraden for 
varmegenvindingsenheden skal være. For at overholde 
kravene til temperaturvirkningsgraden kan der i princip-
pet kun benyttes nedenstående to typer varmegenvin-
dingsenheder:

• Roterende varmeveksler (ηt ~ 80 %)

• Modstrømsvarmeveksler (ηt ~ 85 %)

Tryktabet over varmegenvindingsenheden bør ikke   
overstige 100 Pa.

Automatik
For at ventilationsanlægget skal fungere korrekt, skal 
det være forsynet med den nødvendige automatik til 
styring og regulering. Der er primært to automatikfunk-
tioner, der skal fungere på et ventilationsanlæg.

Regulering af 
indblæsningstemperatur
Automatikken eller reguleringen skal kunne sørge for, at 
der opretholdes en konstant indblæsningstemperatur. 
Reguleringen kan eventuelt være med kompensering for 
udelufttemperaturen, så der ved lave udetemperaturer, 
hvor varmebehovet er størst, indblæses med en mak-
simumstemperatur. Ved stigende udetemperaturer skal 
der indblæses med lavere temperaturer, indtil en vis 
minimumstemperatur nås.

Behovsstyring
Det anbefales, at ventilationsanlæg i etageboliger kan 
behovsstyres. Behovsstyringen skal fungere således, at 
ventilationen i lejlighederne reguleres efter rumluftens 
fugtighed. Luften skal fjernes fra lejlighederne gen-
nem en fugtstyrede emhætter i køkkenerne og passive, 
fugtstyrede udsugningsventiler i wc og baderum.

Ventilatorernes omdrejningstal skal reguleres efter et 
statisk tryk i udsugningskanalen tæt på aggregatet, som 
holdes konstant (konstanttrykregulering).

Andet
• Automatikken skal styres via et betjeningspanel 

med display, som udelukkende kan betjenes af 
ejendomsfunktionæren

• Regulerings-, indikations- og 
overvågningsfunktioner (brand, røg og filter)

• Frostbeskyttelsesfunktion af 
varmegenvindingsenhed og eftervarmeflade

• Automatikken skal kunne kommunikere via 
internet, SMS og være WEB baseret
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Læs mere i energiløsningerne
Videncentret har udgivet detaljerede energiløsninger 
til renovering af varmecentraler i større bygninger. De 
giver konkrete og praktiske anvisninger på, hvad man 
kan forvente at spare, og hvordan arbejdet udføres. Der 
er syv forskellige energiløsninger om varmecentraler: 

Renovering af fjernvarmeforsynet varmecentral

Renovering af naturgasforsynet varmecentral

Konvertering af oliefyret varmecentral til fjernvarme

Automatik i varmecentraler

Isolering af rørinstallation til centralvarme og varmt 
brugsvand 

Udskiftning af varmtvandsbeholder

Udskiftning af større cirkulationspumper

Yderligere information

DS 469 Varme- og køleanlæg i bygninger

DS 439 Norm for vandinstallationer

DS 452 Isolering af tekniske installationer

Varme Ståbi® 

Varmt Brugsvand. Måling af forbrug og varme-
tab fra cirkulationsledninger. Statens Bygge-
forskningsinstitut

Den lille blå om varme. Dansk Energi

Den lille blå om sparepumper. Dansk Energi

Energimærkningshåndbogen. Energistyrelsen

Energistyrelsens energistatistik

Statistisk Årbog

Kontakt Videncenter for Energibesparelser 
i Bygninger. Du kan ringe til os på tlf. 7220 
2255, hvis du har spørgsmål

Se også hjemmesiden: 
www.ByggeriogEnergi.dk

http://www.byggeriogenergi.dk/media/72546/renovering_af_varmecentral_med_fjernvarme_ok.pdf
http://www.byggeriogenergi.dk/media/72552/renovering_af_naturgasfyret_varmecentral_ok.pdf
http://www.byggeriogenergi.dk/media/72549/konvertering_af_oliefyret_varmecentral_til_fjernvarme_ok.pdf
http://www.byggeriogenergi.dk/media/72558/automatik_i_varmecentraler_ok.pdf
http://www.byggeriogenergi.dk/media/72555/isolering_af_r_rinstallationer_ok.pdf
http://www.byggeriogenergi.dk/media/72555/isolering_af_r_rinstallationer_ok.pdf
http://www.byggeriogenergi.dk/media/72561/udskiftning_af_varmtvandsbeholder_ok.pdf
http://www.byggeriogenergi.dk/media/6180/udskiftning_st_rrecirkulationspumpe_ok.pdf
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Om Videncenter for Energibesparelser i Bygninger

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger – VEB - samler og formidler viden om 
konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. Det 
sker ved, at Videncentret medvirker til, at byggeriets parter opnår flere kvalifikatio-
ner og nye værktøjer til at gennemføre energibesparende tiltag i bygninger.

Hermed understøtter Videncentret den samlede energispareindsats i Danmark.

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger er etableret som led i den energipoliti-
ske aftale fra februar 2008 og videreført i 2012 og i 2015.  

Vores logo – huset i flotte farver - er inspireret af termograferingsbilleder, der er et 
godt værktøj til at kortlægge energitabet i bygninger.

www.ByggeriOgEnergi.dk    Tlf.: 7220 2555

http://www.ByggeriOgEnergi.dk
https://www.linkedin.com/company/videncenter-for-energibesparelser-i-bygninger
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