De sju
grundläggande
förutsättningarna
för hälsosam
inomhusluft

”Att bidra till
inomhusluftens
kvalitet är ett
av våra ansvarsområden.”
Lars van der Haegen
CEO Belimo

Högpresterande
HVAC-system
skapar hälsosam
inomhusluft med
hjälp av
friskluftförsörjning,
filtrering och
fuktreglering.

Varför är inomhusluftkvalitet så viktigt
för hälsan?

„

Dr William P. Bahnfleth, PhD, PE
Dr William P. Bahnfleth är professor på Department
of Architectural Engineering vid Pennsylvania State
University. Han har en doktorsexamen i maskinteknik
från University of Illinois och är registrerad professionell
ingenjör. Han sitter i styrelsen för ASHRAE och han är
representant för ASHRAE, American Society of
Mechanical Engineers, och International Society for
Indoor Air Quality and Climate.

Bra inomhusluftkvalitet
är ett grundläggande mål.
F: Kan du som professor i byggnadsteknik och expert på inomhusluftkvalitet i korta
drag förklara varför HVAC-system är så viktiga för vår hälsa?
S: HVAC-system används för att skapa behaglig temperatur och bra inomhusluftkvalitet. Bra inomhusluftkvalitet är ett grundläggande mål inom byggnadskonstruktion och fastighetsdrift. För att skapa en säker, hälsosam, produktiv och
bekväm inomhusmiljö är det absolut nödvändigt att ett HVAC-system kan
hantera risker för inomhusluftkvaliteten på ett mycket effektivt sätt, oavsett
om det gäller partiklar, kemiska eller biologiska ämnen. Samtidigt måste de
vara energi- och kostnadseffektiva. Idag finns det teknik som ger bättre
inomhusluftkvalitet som är energineutral (eller bättre) och ny teknik utvecklas
ständigt.

„

„

Bra saker
tar tid.
Alfred Freitag
Alfred Freitag är ordförande för det schweiziska
förbundet för luft- och vattenhygien. Han har
arbetat för Belimo i mer än 26 år och är rådgivare
för europeiska förbindelser.

F: Hur ser du som ordförande för det schweiziska
förbundet för luft- och vattenhygien (SVLW) på
förhållandet mellan lagstiftning och branschstandarder
för hälsosam inomhusluft?

Med.dr. Walter Hugentobler
Med.dr. Walter Hugentobler är medicinsk
och akademisk rådgivare med fokus på
lufthydratisering, byggnadsfysik och ventilation

Byggnadsövervakning
borde vara obligatorisk.
F: Vad är huvudorsakerna till dålig inomhusluft enligt dig som akademisk och
medicinsk rådgivare med 30 års erfarenhet inom inomhusluftkvalitet?
S: Det finns hundratals källor till smittoämnen som kan leda till att inomhusluften
är flyktig, innehåller partiklar, vätska eller bakterier och virus. Medan forskningen
i hög grad fokuserar på användning av fossila bränslen, tobaksprodukter,
syntetiska byggnadsmaterial och inredning, rengörings- och underhållsprodukter,
är vikten av mänskliga emissioner och mikrobiom inomhus underskattad och
lite forskning bedrivs på dessa ämnen. Om vi inte ser vår byggnadsmiljö som
ett ekosystem där människor, bakterier, virus, ytor och inomhusluft interagerar
med varandra, kan vi inte ha en hälsosam inomhusmiljö.
Precis som ekosystem utomhus kan ekosystem inomhus vara bra för vår hälsa
om resurser, mångfald och samspelet mellan bakterier, klimat och luftkvalitet
är till fördel för människans fysik och en varierad mikrobiom. Detta förutsätter
övervakning och styrsystem för temperatur, luftfuktighet, lufttryck, CO�, VOC
och, inom en snar framtid, smittsamma aerosoler.

S: SVLW främjar hälsosam inomhusluft och stöder
framtagningen av lagar, standarder och direktiv.
Vi har ett nära samarbete med HVAC-branschen
och intresserade organisationer för att öka
förståelsen för och sprida kunskap om vikten av
bra inomhusluft för att öka säkerheten och hygienen
med minimal energiförbrukning.
F: Hur bidrar Belimo till att förbättra luftkvaliteten
inomhus?
S: Redan från början har Belimo haft som mål att
säkerställa att människor (och djur) är friska och
säkra inomhus, samtidigt som energin används så
effektivt som möjligt. Utvecklingen av de 7 grundläggande förutsättningarna är en logisk slutsats av
detta. De har tagits fram tillsammans med experter
världen över som arbetar med luftkvalitet inomhus
varje dag. Med de 7 grundläggande förutsättningarna
har investerare, användare, projekterare etc. tillgång
till ett verktyg som hjälper dem att bättre förstå
systemet som är så viktigt för vår ämnesomsättning
och hälsa.
Ett effektivt ventilationssystem måste planeras,
installeras och underhållas därefter. Det är
komponenterna i ett ventilationssystem som utgör
grunden för effektiv och pålitlig drift. Belimo erbjuder
tillförlitliga produkter för hälsosam inomhusluft och
som sänker energiförbrukningen. Tack vare enkel
integrering i styr- och övervakningssystem och
molnbaserad uppkoppling får användarna insyn i
mätningen av luftkvalitet för kontinuerlig övervakning
och styrning.

De 7 grundläggande förutsättningar för
hälsosam inomhusluft och Belimos bidrag
De här sju grundläggande förutsättningarna måste
prioriteras när man vill skapa hälsosam inomhusluft.

SPJÄLLSTÄLLDON FÖR EN MÄNGD OLIKA FÖRHÅLLANDEN

BELIMO ENERGY VALVE™

	Konsekvent och pålitlig mätning, indikering och övervakning
av inomhusluftens kvalitet
	
Luftfuktighet, CO�-halt och VOC-koncentration ska helst mätas
med givare så att luftkvaliteten kan övervakas. Detta är viktigt
eftersom endast uppmätta variabler kan regleras. Det är viktigt
att de här variablerna mäts med lämpliga givare så att rätt
åtgärder kan vidtas, såsom ventilation, luftrening eller luftbefuktning.

Korrekt konditionering av tillförd luft är avgörande för en
hälsosam inomhusluft. Detta uppnås genom att man
samtidigt optimerar energieffektiviteten. Prisbelönta
Belimo Energy ValveTM är det perfekta exemplet på en
innovation från Belimo som kombinerar intelligens med
ett ställdon, en flödesmätare och en kulventil.
Kombinationen går långt utöver tryckoberoende reglering
för att motverka lågt delta T och erbjuder flödes- och
effektreglering.
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	Exakt luftmängd till zonen och kontrollerat avlägsnande av
förorenad luft
	
Centrala ventilationsenheter försörjer normalt flera zoner i
byggnaden med luft. Det är viktigt att varje rum försörjs med
exakt rätt mängd friskluft. Dessutom måste den förorenade
luften ledas ut ur rummet. För att detta ska säkerställas måste
zoner och rum försörjas separat med variabel luftvolym (VAV).
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VAV-LÖSNINGAR FÖR BEHOVSSTYRD VENTILATION

Luften vi andas påverkar vår hälsa och produktivitet. Därför är exakt styrning
av luftflödet viktigt på alla arbetsplatser. Väldesignade system för variabel
luftvolym (VAV) säkerställer att korrekt mängd frisk luft tillförs och att
förorenad luft avlägsnas på ett kontrollerat sätt från utrymmet. Belimo
erbjuder VAV-regulatorer och VAV-ställdon som kan anpassas för specifika
behov: VAV-Compact är en ekonomisk, allt-i-ett-lösning; ett ställdon, en
styrenhet och en givare i samma enhet för variabel- och konstantflödessystem
för användning i kontorsbyggnader, hotell, sjukhus och andra byggnader än
bostadshus. Den modulära strukturen i VAV-Universal består av en VRUregulator med en integrerad högkvalitativ differenstryckgivare som styr det
volymetriska flödet som specificerats av rumsautomationen t.ex. via en
rumstemperatur- eller luftkvalitetsregulator.

Spjällställdon är nödvändiga för hälsosam inomhusluft eftersom de
krävs för att säkerställa tillförlitligt fungerande HVAC-system. De
säkerställer korrekt mängd utomhusluft i luftintaget och de styr
tilluft, returluft och cirkulationsluft i luftbehandlingssystemet. I
rummet säkerställer de rätt mängd frisk luft baserat på behov och
luftintag för att tillhandahålla önskat luftflödesmönster.
Spjällställdon från Belimo erbjuder låg effektförbrukning, ett
omfattande vridmomentsområde med direktkopplad, roterande eller
linjär rörelseriktning, tillsammans med snabbgående modeller för
Technical data sheet
EV..R2+MID
extrema HVAC-applikationer.
Characterised control valve with thermal
energy meter, certified for heating
applications according to MID, fulfills the
requirements of EN 1434. Sensor-operated
flow rate or power control, power and energy
monitoring function, 2-way, internal thread,
PN 25
• Nominal voltage AC/DC 24 V
• Control modulating, communicative, hybrid
• For closed cold and warm water systems
• For modulating control of air-handling and
heating systems on the water side
• Ethernet 10/100 Mbit/s, TCP/IP, integrated
web server
• Communication via BACnet, Modbus, Belimo
MP-Bus or conventional control
• PoE (Power over Ethernet) Power supply
possible
• Conversion of sensor signals

Type Overview
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	Optimal luftomblandning och luftspridning
	
Den avgörande faktorn för lufthygien är sättet som luften
strömmar in i rummet på och hur den leds ut igen. Helst ska
friskluften strömma nerifrån och upp förbi en person för att
sedan ledas ut ur rummet. Inomhusluften får inte virvla runt i
rummet flera gånger eller fastna i vissa zoner i rummet.
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Type

DN

EV015R2+MID
EV020R2+MID
EV025R2+MID
EV032R2+MID
EV040R2+MID
EV050R2+MID

15
20
25
32
40
50
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	Korrekt mängd utomhusluft
	Många länder har därför utfärdat rekommenderade eller till
och med obligatoriska standarder för mekanisk ventilation i
kommersiella fastigheter och obligatoriska minimivärden för
luftväxling, beroende på typen av fastighet och antalet boende
(t.ex. ventilationskraven i ASHRAE 62.1). Ett automatiserat
system kan tillföra mer utomhusluft när utsläppsnivåerna från
trafiken och industrin är lägre och sedan återgå till de minsta
tillåtna ventilationsnivåerna när utsläppsnivåerna ökar igen.

qi
[m³/h]
0.015
0.025
0.035
0.06
0.1
0.15

Q'max
[kW]
350
585
815
1400
2330
3500

PN
25
25
25
25
25
25

qs = Highest flow
qi = Lowest flow

SMIDIG INTEGRERING I STYR- OCH
ÖVERVAKNINGSSYSTEM OCH IOT-PLATTFORMAR

www.belimo.com
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	Korrekt reglering av temperatur och luftfuktighet
	I ett centralt ventilationssystem kan tilluften regleras relativt
exakt till önskad temperatur i luftbehandlingsenheten med
värme- eller kylbatterier. Reglerenheter av hög kvalitet vid batterierna, som exempelvis Belimo Energy Valve™, garanterar att
detta inte bara görs noggrant utan även energieffektivt. Förutom
temperatur är även korrekt befuktning av rumsluften (40 –60 %
relativ fuktighet) en viktig faktor för säker inomhusluft.
	Effektiv filtrering
	För att damm inte ska komma in genom tilluftskanaler måste
filter installeras i luftbehandlingssystemet. I system där en del
av frånluften blandas med tilluften igen måste lämpliga filter
användas för att förhindra spridning av smittsamma mikrober
(HEPA-filter H13 enligt EN1822:2009). Tryckgivare och dynamisk
luftflödesmätning kan användas för att övervaka filtrens effektivitet.

V'nom
V'nom
V'nom
kvs theor.
qp
qs
[l/s]
[l/min]
[m³/h]
[m³/h]
[m³/h]
[m³/h]
0.42
25
1.5
2.8
1.5
3
0.69
41.7
2.5
4.8
2.5
5
0.97
58.3
3.5
8.1
3.5
7
1.67
100
6
11.4
6
12
2.78
166.7
10
17.1
10
20
4.17
250
15
25
15
30
kvs theor.: Theoretical kvs value for pressure drop calculation

Q'max = Maximum thermal output (q = qs, ΔΘ = 100 K)

	Aktiv trycksättning av klimatskal och utrymmen
	
Oönskade luftströmmar som kommer in i ett område utifrån
(till exempel från en hårt trafikerad gata) eller från andra rum
(t.ex. en kafeteria) påverkar lufthygienen i ett rum negativt. Det
här förekommer vanligtvis när lufttrycksförhållandena inte är
korrekt balanserade. Att använda VAV-regulatorer för till- och
frånluften inomhus och olika differenstryckgivare och regulatorer för olika områden kan förhindra att sådant oönskat luftflöde
bildas.
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qp = Nominal flow
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GIVARE FÖR MÄTNING AV
LUFTKVALITETEN INOMHUS

Det du inte kan mäta, kan du heller inte reglera. Belimo
erbjuder ett brett sortiment av rums- och kanalgivare för mätning
av temperatur, relativ och absolut luftfuktighet, entapli, daggpunkt,
CO� och flyktiga organiska föreningar (VOC). Sortimentet
inkluderar aktiva och passiva givare. Kanalgivarna har en robust
design som överensstämmer med kraven enligt IP65/NEMA 4X.
Aktiva rumsgivare kan driftsättas och diagnostiseras med appen
Belimo Assistant via en smartphone. Förutom att givarna är
noggranna har Belimos givare en kort responstid och låg avdrift,
något som ger långsiktig stabilitet.
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Integrering av digital kommunikation i enheter och
utrustning ger flexibilitet i utformningen av innovativa
HVAC-lösningar som kan styras, övervakas och
underhållas på distans. Belimos produkter stödjer de
öppna kommunikationsprotokollen Modbus och BACnet
baserade på RS485 eller TCP/IP*. IoT-kompatibla
produkter från Belimo kan anslutas till moderna IoTplattformar parallellt med uppkoppling till styr- och
övervakningssystem, något som ger ingångar för att
överföra givarmätvärden till det digitala ekosystemet,
vilket sparar in på extra I/O-punkter.

EV..R2+MID • en-gb • 2021-12-23 • Subject to change
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TRYCKGIVARE OCH TRYCKBRYTARE FÖR FILTERÖVERVAKNING

Filter hjälper till att säkerställa att luft som tillförs zonerna inte
kontamineras av föroreningar, såsom fint damm och patogener, från
utsidan eller från den återcirkulerade luften. För att garantera att
inomhusluften är hälsosam och för att spara energi bör filtren
underhållas och bytas ut baserat på användningen och inte på
tidsintervall. Belimos lufttrycksbrytare är ett kostnadseffektivt och
tillförlitligt sätt att övervaka filter i system med konstant luftmängdsflöde.
I system med variabla luftvolymer för behovsstyrd ventilation är en
differenstrycksgivare lösningen.
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