
Program

• Elmotorer lite grunder

• Värmepumpar

• Ventilation



Hushållningssällskapets
Energirådgivare

• Rådgivare i hela landet.

• Energieffektivisera med ekonomi på 
gården. Nils Helmersson, 

HIR

Max Jamieson, 

HIR

Fredrik Hallefält, 

HIRNågra fler på väg in nu 



Elmotor



Elmotor



Elmotor



Elmotor



Elmotor



Elmotor-styrning



Elmotor-styrning

Frekvensreglering

PMV- ändrar frekvensen på elen. Ger dock 
övertoner som måste skärmas av med speciella 
kablar.

Sinus formad kurva kan också ändra frekvensen 
men utan att skapa övertoner



Elmotor-styrning

EC eller PM motorer

En motor som går på vanlig ström men som har 
styrning intern i motorn. Kan jobba i alla lägen 
med samma kraft. Blir mycket mera effektivare 
jämfört med andra styrningar i speciellt låga 
varvtal.



Elmotor-verkningsgrad

EC eller PM motorer

En motor som går på vanlig ström men som har 
styrning intern i motorn. Kan jobba i alla lägen 
med samma kraft. Blir mycket mera effektivare 
jämfört med andra styrningar i speciellt låga 
varvtal.



Elmotor-verkningsgrad

EC eller PM motorer

En motor som går på vanlig ström men som har 
styrning intern i motorn. Kan jobba i alla lägen 
med samma kraft. Blir mycket mera effektivare 
jämfört med andra styrningar i speciellt låga 
varvtal.



Frågestund?!



Värmepump



Värmepump



Värmepump



Värmepump

COP= coefficient of performance

SCOP= seasonal coefficient of performance

Köldmedier? GWP?



Frågestund?!



Ventilation

• Naturlig ventilation

– Vent drivs av vinddrag el. 
skorstenseffekt.

• Neutraltrycksventilation

– Fläktar för både till- & frånluft.

• Undertrycksventilation

– Frånluftsfläktar skapar ett undertryck 
så att luft förs in via luftintagen.



Ventilation

Källa: Anders Ehrlemark, Praktek



Ventilation
Inställningar skötsel och underhåll

• Regelbunden rengöring

• Kontrollera styrning & 
givare



Ventilation
Inställningar skötsel och underhåll

• Regelbunden rengöring

• Kontrollera spjäll & 
luftintag

• Punktera inte 
undertrycket



Strömningsförluster



Kapacitetsreglering
- Alla fläktar samtidigt



Kapacitetsreglering

–Fast komb. av varvtalsreglerad & fasta fläktsteg.



Kapacitetsreglering

–Smartstyrning med en komb. av varvtals- & stegfläktar.



Energisignatur



Ventilation-Kyckling



Kapacitetsreglering

Källa: Agrotech, Skiold



Ventilation-
Värmeåtervining (VVX)



Ventilation-
Värmeåtervining (VVX)



Frågestund?!


