
Varmeflytningsanlæg eller kuldeflytningsanlæg?
Varmestråling er et ”uopdaget fænomen” når det gælder isolation af parcelhuse

Af Kim Lyneborg

Det er efterhånden blevet populært at få flyttet varmen fra brændeovnen til andre lokaler, så varmen kan blive
fordelt til hele huset. Men her skal du være opmærksom på varmetabet i ventilationsrørene, hvis de monteres
på loftet, hvor der typisk er ½ til 1 grad temperaturfald pr. meter rør. Ved 15 meter rørføring er der ikke meget
varme tilbage for enden af røret.

Men fortvivl ikke, det kan lade sig gøre at få blot 2 til 3 graders fald ved at bruge utraditionelle
isolationsmetoder. Denne metode kan også bruges ved genvindingsanlæg.

Varmeflytning

Rørføringen monteres på loftet over spær og loftsisolation.
Ventilationsrørene kommer således til at blive trukket i det fri,
med samme temperatur som udendørs.

Jeg fik da også hurtigt installeret systemet og da jeg i forvejen
har et genvindingsanlæg benyttede jeg samme tykkelse
isolering som alle de andre rør på loftet: 100 mm.

Længden på mit anlæg er 15 meter, rør dimension 125 mm og 
ventilator på 250 m3/time, hvilket i praksis med bøjninger, filtre,
og turbulens næppe kommer over 70 m3/time.

Herefter var det så bare at tænde for systemet og efter
opvarmning af rørene måle temperaturen ved udgangen: 18 grader !!!

Temperaturfaldet var 6 – 7 grader med 3 grader udendørs, hvilket jeg ikke vil kalde for varmeflytning.   
Systemet kørte i en uge og jeg måtte bruge dobbelt så meget brænde som normalt, samtidigt med at vi
havde svært ved at holde temperaturen på 20 grader.

Jeg begyndte så at undersøge ”rådgivningen” på nettet – og kort fortalt har man en tommelfingerregel på ½ -
1 grad tab pr. meter. Jeg fik også udregnet den krævede isolationstykkelse ved 2 graders fald på 15 meter:

Med en volumenstrøm i røret på 70 m3/time skal der anvendes 410 mm isolering.
Med en volumenstrøm i røret på 100 m3/time skal der anvendes 190 mm isolering.
Med en volumenstrøm i røret på 150 m3/time skal der anvendes 90 mm isolering

Varmegenvinding

Jeg begyndte nu at forstå hvorfor vores genvindingssystem aldrig kom til at give et varmebidrag. Systemet
fungerer således:
 
Det bruger den brugte lufts varmeenergiindhold til at opvarme en
varmeveksler til 36 grader (aktivt system med kompresser).
Indsugningsventilatoren starter og sender 36 grader varm luft ud
i rørsystemet og når systemet ikke kan holde de 36 grader, stopper
ventilatoren. Der foregår så en ny ”opladning”, hvorefter den igen
sender 36 grader varm luft ud. Dette interval er afhængigt af
udetemperaturen.

De 36 grader varm luft sendes så ud i rørsystemet, hvorefter den
nedkøles alt efter længde og antal åbne ventiler:



Måling af udgangstemperaturen:
  

3 meter 9 meter 13 meter 17 meter 23 meter 26 meter
Kun en ventil åben 320 290 270 260 240 220

3 ventiler åbne 300 250 190

Alle ventiler åbne 260 200 190 180 160 150

Med alle ventiler åbne får jeg kun 15 grader ned i det fjerneste værelse, et varmetab på 21 grader.

Tilsvarende havde jeg mulighed for at måle på et hus med modstrømsveksler som ikke aktivt forhøjer
temperaturen. Her var resultaterne ved 23 grader i huset og 3 grader udetemperatur:

17 graders pust efter 5 meter og 15 grader efter 20 meter.
Luftstrømmen er her langt kraftigere end i vores hus.

Hvis det alene drejer sig om luftfornyelse vil en varmegenvinding til 15 grader selvfølgelig være bedre end
direkte kold luft udefra og det er et spørgsmål om det kan betale sig at isolere kraftigere.

Men når der tales om 80 - 90 % varmegenvinding så tages varmetabet i rørene slet ikke med.

Isolationsmetoder

For varmeflytningsanlæg er det ganske anderledes. Her kan systemet med for lille isolering dræne huset for
varmeenergi.
Hvis vi skal have glæde af varmen i flere rum vil volumenstrømmen komme langt under 70 m3/time, (410 mm
isolering) så loftet skal åbenbart fyldes helt op med isolering når jeg i alt har 80 meter rør.

Der må være en anden løsning:

Varmeoverførsel består af ca. 75% infrarød stråling, ca. 20% konvektion gennem luft og ca. 5% transmission
gennem bygningsdele.
Refleksiv isolering er i stand til at tilbagekaste 97% af den infrarøde stråling i modsætning til konventionel
isolering, der ikke tilbagekaster infrarød stråling, men i stedet for absorberer den infrarøde stråling, hvilket
medfører en opvarmning af selve materialet.



Der findes et produkt der hedder AIRFLEX (www.airflexdanmark.dk) 
som skulle isolere mod varmestråling:

Airflexen må ikke ligge i tæt kontakt med anden isolering, da der kan opstå kondens. Mine rør er isoleret med
100 mm mineraluld, så jeg laver en hætte til rørene:

   

Airflex
Afstandsklods

Isolering

Rør Ventilationsåbning

Loftisolation

Afstandsklodserne blev lavet af 25 mm flamingo udskåret i ca. 60 x 60 mm med dobbeltklæbende tape. De
blev monteret på Airflexen.

Efter opvarmning af rørsystemet (1 time: 11 – 24 grader), blev temperatur tabet målt:

2 til 3 grader
  
Udetemperaturen var +10C, Indgangstemperaturen er svær at holde konstant og blev målt til 26 og 28 grader
hvor udgangstemperaturen henholdsvis blev 24 og 25 grader. Røret oplagrer en stor varmemængde og
systemet er derfor meget trægt.

Af nysgerrighed målte jeg temperaturen i ventilationshulrummet: 5 grader, det samme som
loftstemperaturen.



Konklusion

Der er ingen tvivl om at varmestråling er et ”uopdaget fænomen” når det gælder isolation af parcelhuse.

For mit vedkommende drejer det sig om varmetab i varmeflytningssystemet, hvor man kan sammenligne
resultatet af at isolere mod varmestråling:

15 meter rør, 125 mm Ø Indgang Udgang Difference Udetemp.
100 mm mineraluld 250C 180C 70C 30C
100 mm mineraluld + 10 mm Airflex 260C 240C 20C 10C

Hvis rørene skulle isoleres på traditionel vis, skulle isolationstykkelsen være 410 mm med en volumenstrøm i
røret på 70 m3/time, hvilket min næppe er når jeg har 3 udtag.

Tilsvarende kunne dampspærren i parcelhuset være en alufolie for at udnytte den som varmestrålingsspejl. 

Opfordring

Hermed gives opfordringen til DTU Byg og andre fagfolk om, at finde den optimale kombination af mineraluld,
alufolie eller Airflex til parcelhuse, så vi ikke skal bo i huse med halvmeter tykke mure, gulve og lofter, for at
opfylde de skærpede energikrav i lavenergiklasse 1.

Det ville være rart med en vejledning i forbindelse med nybyggeri, men også en effekt af efterisolering i ældre
huse. Her kan man jo ikke bare øge isolationen i gulvet til 450 mm.

Se i øvrigt den udmærkede rapport om ”Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energi-
bestemmelser”: http://www.plastics.dk/billeder/pressemeddelser/EPSudredning(endelig07-03-2005).pdf
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Relelaterede links:

Varmeflytnings- og genvindingsanlæg:
http://www.dansk-klima-energi.dk/varmeflytning.html

Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energi-bestemmelser: 
http://www.plastics.dk/billeder/pressemeddelser/EPSudredning(endelig07-03-2005).pdf

AIRFLEX:
www.airflexdanmark.dk


