Sju grunnforutsetninger
for sunn
inneluft

«Et av våre
ansvarsområder er å sørge
for innendørs
luftkvalitet.»
Lars van der Haegen
CEO Belimo

Energieffektive
ventilasjonssystemer
sørger for sunt
innemiljø ved å
tilføre filtrert og
klimatisert friskluft.

Hvorfor er innendørs luftkvalitet så
viktig for helsen vår?

„

Dr. William P. Bahnfleth, PhD, PE
Dr. William P. Bahnfleth er professor ved Department
of Architectural Engineering på Pennsylvania State
University. Han har en doktorgrad i Mechanical
Engineering fra University of Illinois og er autorisert
ingeniør. Han er Presidential Member i ASHRAE, og
Fellow i ASHRAE, den amerikanske foreningen for
maskiningeniører, og den internasjonale foreningen
for innendørs luftkvalitet og klima.

God innendørs luftkvalitet
er et grunnleggende mål.
Sp.: K
 an du, som professor i Architectural Engineering og ekspert på innendørs
luftkvalitet, forklare kort hvorfor HVAC-systemer er så viktig for den menneskelige
helsen?
Sv.: H
 VAC-systemet sørger for å forsyne beboerne med både termisk komfort
og tilfredsstillende innendørs luftkvalitet. God innendørs luftkvalitet er et
grunnleggende mål ved bygningsdesign og drift.. Det er avgjørende for et
trygt, sunt, produktivt og komfortabelt innemiljø at HVAC-systemet effektivt
regulerer farer som truer den innendørs luftkvaliteten, enten det dreier seg
om kjemiske eller biologiske farer eller partikler, samtidig som det er både
energieffektivt og kostnadseffektivt. I dag finnes det teknologi for bedre
innendørs luftkvalitet som er energinøytral eller bedre, og det kommer stadig
ny teknologi.

„

„

Gode ting
tar tid.
Alfred Freitag
Alfred Freitag er leder for den sveitsiske foreningen for
luft- og vannhygiene. Han har jobbet for Belimo i over
26 år, og er Senior Consultant for European Relations.

Sp.: Kan du, som leder for den sveitsiske foreningen for
luft- og vannhygiene (SVLW), si noe om forholdet
mellom forskrifter og HVAC-bransjens standarder for
sunn inneluft?

Dr. med. Walter Hugentobler
Dr. med. Walter Hugentobler er medisinsk og
akademisk rådgiver med fokus på lufthydrering,
bygningsfysikk og ventilasjon.

Overvåkning av bygninger
bør være obligatorisk.
Sp.: K
 an du, som akademiker og medisinsk rådgiver med 30 års ekspertise i det
gjensidige forholdet mellom innendørs luftkvalitet i bygninger og helsen vår,
si hva som er hovedårsakene til dårlig inneluft?
Sv.: D
 et finnes hundrevis av kilder til sykdom som forårsaker utslipp i inneluften
som kan være volatile, bestå av partikler, finnes i væskeform eller være
mikrobielle. Det er blitt forsket en god del på forbrenning av fossilt drivstoff,
tobakksprodukter, syntetiske byggematerialer og innredninger, og renholdsog vedlikeholdsprodukter. Men betydningen av menneskelige utslipp og
innendørs mikrobiomer er undervurdert, og det er ikke gjort nok forskning på
dette feltet. Med mindre vi ser på bygninger som et økosystem, der beboere,
mikrober, bygningsoverflater og inneluft påvirker hverandre, vil vi ikke kunne
ivareta et sunt innemiljø.
Som ved utendørs økosystemer, vil også økosystemet i bygninger fremme og
ivareta helsen så sant ressursene og variasjonen av mikrober og konkurransen
dem imellom er gunstig for den menneskelige fysiologien og en variert mikrobiom. Da må vi overvåke og regulere systemer for temperatur, luftfuktighet,
lufttrykk, CO�, flyktige organiske forbindelser og – i nær framtid – smittsomme
aerosoler.

Sv.: S
 VLW er en forkjemper for sunn inneluft, og støtter
utarbeidingen av lover, standarder og retningslinjer.
Vi samarbeider tett med HVAC-bransjen og
interesseorganisasjoner om å øke bevisstheten
rundt og spre informasjon om temaet inneluft, slik
at hygienen og sikkerheten sikres ved minimalt
energiforbruk.
Sp.: Hvordan bidrar Belimo til å øke sunn innendørs
luftkvalitet?
A: Helt fra starten har Belimos mål vært å sikre at folk
(og dyr) er sunne og trygge i bygninger ved å bruke
energien effektivt. Dette ga opphav til utarbeidelsen
av de sju grunnforutsetningene. De er basert på
erfaringen til eksperter over hele verden, som driver
med innendørs luftkvalitet i sitt daglige virke. De
sju grunnforutsetningene gir investorer, brukere,
planleggere osv., et verktøy som hjelper dem til bedre
å forstå systemet som er så viktig for metabolismen
og helsen vår.
Et effektivt ventilasjonssystem må planlegges,
installeres og vedlikeholdes på riktig måte.
Produktene er grunnlaget for effektiv og pålitelig
drift av et ventilasjonssystem. Belimo tilbyr pålitelige
produkter som ivaretar sunn inneluft og holder
energiforbruket nede. Med effektiv integrering til
driftskontrollsystem og skybasert tilkobling får
brukerne oversikt over målinger av innendørs
luftkvalitet for kontinuerlig overvåking og regulering.

Sju grunnforutsetninger for sunn
inneluft og Belimos bidrag
De sju grunnforutsetningene må prioriteres hvis
du vil skape et sunt innemiljø i en bygning.
SPJELDMOTORER FOR EN REKKE FORHOLD

BELIMO ENERGY VALVE™

	Kontinuerlig og pålitelig måling, visning og overvåkning av
innendørs luftkvalitet
	
Ideelt sett bør luftfuktighet, CO�-innhold eller VOC-konsentrasjon måles av sensorer for overvåkning av luftkvaliteten. Det er
fordi det bare er mulig å regulere målte variabler. Det er viktig å
måle disse variablene ved hjelp av egnede sensorer slik at passende tiltak kan iverksettes – for eksempel ventilasjon, luftrensing eller befuktning.

Korrekt kondisjonering av tilført luft er avgjørende for en
sunn inneluft. Dette kan oppnås ved samtidig å optimere
energieffektiviteten. Den prisvinnende Belimo Energy
ValveTM er det perfekte eksemplet på en Belimo-innovasjon
som kombinerer intelligens med en aktuator, mengdemålere
og en kuleventil. Denne kombinasjonen går langt ut over
PI-regulering for å løse syndromet med lav
temperaturdifferanse, og tilbyr mengde- og effektregulering.
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	Nøyaktig mengde luft til sonen og kontrollert fjerning av
forurenset luft
	
Sentrale ventilasjonaggregater forsyner vanligvis flere soner i
bygningen med luft. Det er viktig at hvert rom får nøyaktig den
mengden frisk luft som trengs. Samtidig må forurenset luft
fjernes fra rommet. For å sikre dette må soner og rom forsynes
individuelt med variabel luftmengde (VAV).
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LØSNINGER FOR VARIABEL LUFTMENGDE FOR BEHOVSSTYRT VENTILASJON (DCV).

Luften vi puster inn, påvirker vår helse og produktivitet, og derfor er det
kritisk viktig å regulere luftstrømmen i ethvert arbeidsområde. VAV-systemer
sikrer at riktig mengde frisk luft tilføres, og at kontaminert luft fjernes på en
kontrollert måte i rommet. Belimo tilbyr VAV-regulatorer og aktuatorer som
kan skreddersys til spesifikke krav: VAV-Compact er en økonomisk alt-i-ettløsning; en aktuator, regulator og sensor samlet i én enhet for variable og
konstante luftmengder for bruk i kontorbygg, hoteller, sykehus og andre
forretningsbygg. VAV-Universals modulære oppbygning består av en VRUregulator med integrert høykvalitets differansetrykksensor, som styrer
luftmengden som er spesifisert av romautomasjonssystemet, f.eks. en
romtemperatur- eller luftkvalitetsregulator.

Spjeldmotorer er avgjørende for god inneluft, da de er
nødvendige for å sikre at systemene for varme, ventilasjon og
luftbehandling fungerer som de skal. De sikrer riktig mengde
uteluft fra luftinntaket og styrer tilluft, avtrekk og omluft inne i
ventilasjonssystemet. I nærheten av sonen sørger de for riktig
mengde frisk luft basert på behovet og luftventilene, for å gi
det ønskede luftstrømsmønsteret. Belimos spjeldaktuatorer
har et lavt strømforbruk og et stort momentområde med
direktekoblede, roterende eller lineær bevegelse, samt
hurtiggående modeller for ekstreme HVAC-applikasjoner.
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	Godt designet luftblanding og luftstrømsmønster
	
En viktig faktor er hvordan luften som introduseres i rommet,
strømmer gjennom det for så å forlate det. Ideelt sett strømmer
den friske luften fra gulvet og opp forbi personen for så å trekkes
direkte ut av rommet. Det må sikres at inneluften ikke hvirvler
flere ganger rundt i rommet eller fanges i enkelte soner i rommet.
3

EFFEKTIV INTEGRERING I
DRIFTSKONTROLLSYSTEMER OG TINGENES
INTERNETT-PLATTFORMER

	Aktiv kontinuerlig trykksetting av innhylling og rom
	
Lufthygienen i et rom påvirkes negativt når uønskede luftstrømmer trenger inn i en sone utenfra (f.eks. fra en trafikkert
vei) eller fra andre rom (f.eks. en kafeteria). Det oppstår vanligvis
når forholdet mellom lufttrykkene ikke er riktig balansert. Bruk
av VAV-regulatorer for tilluft og avtrekksluft i rom, og bruk av
differansetrykksensorer og regulatorer mellom soner, kan
forhindre slike uønskede luftstrømmer.
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	Riktig kondisjonering av temperatur og luftfuktighet
I et sentralt ventilasjonssystem kan tilluften kondisjoneres
	
relativt nøyaktig til ønsket temperatur ved hjelp av varme- og
kjøleregistre. Reguleringskomponenter av høy kvalitet i registrene, slik som Belimo Energy Valve™, sikrer ikke bare at dette
skjer med stor nøyaktighet, men også at det skjer på en energieffektiv måte. I tillegg til riktig temperatur, er også riktig luftfukting av romluften (40 – 60 % relativ luftfuktighet) en essensiell faktor for trygg inneluft.
	Effektiv filtrering
	For å forhindre at forurensende stoffer trenger inn i inneområder
gjennom tilluftskanalene, må det integreres filtre i ventilasjonssystemet. I systemer der noe av avtrekksluften føres tilbake til
tilluften, må det brukes egnede filtre for å forhindre forurensning
fra smittsomme mikrober (f.eks. HEPA-filter H13, i samsvar med
EN1822:2009). Trykksensorer og dynamisk luftmengdemåling
kan brukes for å sikre en effektiv overvåkning av disse filtrene.
	Riktig mengde uteluft
	Mange land har utstedt anbefalte eller obligatoriske standarder
for mekanisk ventilasjon i næringsbygg og påkrevd minimum
luftvekslingshastighet, avhengig av type bygning og antall personer (for eksempel ventilasjonskravene ASHRAE 62.1). Et automatisk system kan tilføre mer uteluft hvis forurensningsnivåer
fra trafikk og industri er lave, og gå tilbake til minimum påkrevde
ventilasjonsrater når forurensningen øker.
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SENSORER FOR MÅLING
AV INNELUFTKVALITET

Det som ikke kan måles, kan heller ikke reguleres. Belimo
tilbyr et bredt utvalg av rom- og kanalsensorer for presis måling
av temperatur, relativ og absolutt luftfuktighet, entalpi, duggpunkt,
CO� og VOC. Utvalget inkluderer aktive og passive sensorer.
Kanalsensorene har en robust konstruksjon som oppfyller kravene
i henhold til NEMA 4X/IP65. Aktive romsensorer kan igangkjøres og
diagnostiseres med Belimo Assistant-appen på en smarttelefon. I
tillegg til å være nøyaktige har Belimo-sensorer rask respons og lav
drift, noe som gir langvarig stabilitet.
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Integrering av digital kommunikasjon i enheter og
utstyr gir fleksibilitet i opprettelsen av innovative
HVAC-løsninger som du kan regulere, overvåke og/eller
vedlikeholde fra hvor som helst. Belimo-produkter
støtter de åpne kommunikasjonsprotokollene Modbus,
BACnet basert på RS485 eller TCP/IP*. Belimos produkter
som er klare for IoT, kan kobles til moderne plattformer
for dette i bygninger parallelt med tilkobling til
driftskontrollsystemer, og tilby innganger for overføring av
sensorverdier til det digitale økosystemet. Dette sparer
ekstra I/O-punkter.
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TRYKKSENSORER OG BRYTERE FOR FILTEROVERVÅKING.

Filtre bidrar til at luft som forsynes til sonene, ikke kontamineres av
miljøgifter som f.eks. fint støv eller patogener utenfra eller fra omluft.
For å sikre sunn inneluft og spare energi, skal filtrene vedlikeholdes og
skiftes ut basert på bruksforholdene og ikke etter en timeplan. Belimos
lufttrykksbrytere representerer en kostnadseffektiv og pålitelig metode
for å overvåke filtre i systemer med konstant luftmengde. Og i systemer
med variable luftmengder for behovsstyrt ventilasjon, er løsningen en
sensor for differanselufttrykk.
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