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Sammanfattning 
Kontorslokaler nyttjas generellt cirka 2500 av årets 8760 timmar. Ett vanligt problem med 

kontorslokaler är det termiska klimatet, antingen är det för varmt, för kallt, eller så drar det. Höga 

temperaturer, över ca 26°C, bidrar till trötthet, nedsatt koncentration och gör att luften känns 

mindre fräsch. Stora variationen av lasten mellan dag och nattetid kan också resultera i att lokalerna 

överventileras under nattetid och underventileras under dagtid. 

Syftet med examensarbetet var att undersöka och jämföra Ecoclimes komforttaks lösning med 

andra olika värme och kylsystem i kontorslokaler. Att undersöka vilka eventuella fördelar Ecoclimes 

komforttak har gällande komfort, kyla, ventilation och ur energisynpunkt. Simuleringsprogrammet 

IDA ICE har använts för att simulera komforten och rumstemperaturer för ett kontor och ett 

konferensrum i en byggnad placerad i centrala Umeå. 

Resultaten från simuleringar indikerar att Ecoclimes komforttak, sänker den operativa temperaturen 

och höjer komforten med en mindre andel missnöjda i sitt rum jämfört med andra system trots 

samma rumstemperatur. För att bedömma andelen missnöjda i ett rum har komfortindexet 

PMV(Predicted mean vote) och PPD(Predicted percentage dissatisfied) använts.  

Den höga passiva effekten bidrar också till mindre energianvändning av ventilationsfläktar ifall ett 

VAV-system med rumstempertaurreglering används. Vidare har en känslighetsanalys genomförts på 

komforttaken där det undersöks hur kyleffekten påverkar kyltider, temperatur och komfort. 

Känslighetsanalysen visar att en ökning eller minskning av kyleffekten med 10% påverkar resultaten 

mest under en mycket varm dag jämfört med en normalvarm. Skillnaden i komfort var dock liten, 

endast 0,2 procentenheter från grundfallet. 

  



 

Abstract 
Office space is in general used about 2500 hours over a year. A common problem with office space 

is the thermal climate, either it is too hot, too cold, or you experience drafts. High temperatures, 

above about 26°C, contribute to fatigue, loss of concentration, and makes the air feels less fresh. 

Large variation of the load between day and night might also result in too much ventilation during 

the night and inadequate ventilation during the day. 

The aim of the thesis was to investigate and compare Ecoclimes comfort ceiling solution with other 

various heating and cooling systems for offices. By investigating the possible benefits of using 

Ecoclimes comfort ceiling when considering parameters such as comfort, cooling, ventilation and 

energy. The simulation program IDA ICE has been used to simulate the comfort and room 

temperature for an office and a conference room in a building located in the city center of Umeå. 

The results from simulations indicate that Ecoclimes comfort ceiling, lowers the operating 

temperature and increases the comfort with a smaller proportion of people dissatisfied in the room 

compared to other systems despite the same room temperature. The comfort index PMV 

(Predicted mean vote) and PPD (Predicted percentage dissatisfied) was used in order to estimate 

the proportion of people dissatisfied in a room. 

The high passive cooling capacity also contributes to reduced energy consumption of ventilation 

fans when a VAV system with room temperature controller is used. Furthermore, a sensitivity 

analysis was carried out on comfort ceilings which examined how the cooling capacity affects the 

cooling times, temperature and comfort. The analysis shows that an increase or decrease in cooling 

capacity with 10% has the largest impact on the results on a very warm day. The changes in 

comfort are on the other hand very small, just 0,2 percentage points from the original setup.  



 

Förord 
Detta är ett examensarbete som har utförts som en avslutande del av civilingenjörsprogrammet i 

energiteknik vid Umeå universitet. Arbetet har utförts av uppdrag av Ecocime Comfort Ceilings AB 

under våren 2014. 

Jag vill framförallt tacka Lennart Olofsson på Ecoclime för möjligheten att utföra detta arbete samt 

Torbjörn Jonasson för tips och hjälp under arbetet. Vill också tacka Reidar Selling på WSP i 

Örnsköldsvik för information kring ventilationssystemet och byggnaden Embla 5 samt Mark 

Murphy min handlerare på Umeå universitet.. 
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Nomenklaturlista 
MET – Metabolic Equivalent of Task är ett värde för hur mycket energi kroppen förbrukar under 

en särskild aktivitet. 

CLO – En enhet som beskriver klädernas isolerande effekt, en t-shirt har till exempel ett clo-värde 

på 0,1. 

VAV – Variable Air Volume. 

CAV – Constant Air Volume. 

Operativ temperatur – Upplevd temperatur. 

PPD – Predicted Precentage Dissatisfied är ett mått som beskriver komforten i ett rum. 

SP – Sveriges tekniska forskningsinstitut. 

Period – Tiden då rummen är bemannade. 
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1 Inledning 
Detta är ett examensarbete i civilingenjörsprogramet i energiteknik och omfattar 30 högskolepoäng. 

Arbetet har gjorts med Ecoclime som uppdragsgivare och behandlar deras komforttakslösning. 

1.1 Bakgrund 

Ecoclime är ett litet svenskt energiföretag som fokuserar sig på inomhuskomfort världen över. 

Deras mission är att erbjuda världen komfortkyla och inomhuskomfort på sådant 

konkurrenskraftig, ekonomisk och hållbarhetsmässigt sätt som möjligt. Inomhuskomfortsysem för 

kylning är idag den snabbast växande energianvändaren hos byggnader globalt [1]. 

Kontorslokaler nyttjas generellt cirka 2500 av årets 8760 timmar. Under vissa delar av året ska 

lokalen värmas och under andra delar ska de kylas beroende på var i världen fastigheten finns, 

vilken energiklassning och antal fönster med solinstrålning som fastigheten utsätts för, inte minst 

vid stora fönsterpartier. Ett vanligt problem med kontorslokaler är just det termiska klimatet, 

antingen är det för varmt, för kallt, eller så drar det. De två sistnämnda är starkt kopplade till 

varandra då kyla alltför ofta orsakas av luftdrag. Lufthastigheter över 0,15-0,2m/s kan ge upplevelse 

av drag. Luftdrag orsakas av kallras från fönster, kalla väggar och golv samt tyckskillnader mellan 

olika rum eller ventilationen. Höga temperaturer, över ca 26°C, bidrar till trötthet, nedsatt 

koncentration och gör att luften känns mindre fräsch [2]. Den stora variationen av lasten mellan 

dag och nattetid kan resultera i att lokalerna överventileras under nattetid och underventileras under 

dagtid. Detta leder till ökad energiförbrukning och minskad komfort under nyttjandetiden. 

I Sverige uppgick den totala energianvändningen för lokaler, exklusive el, 2012 till 19,4 TWh. Utav 

dessa 19,4 TWh stod 0,6 TWh till att kyla lokalerna. Under sommarhalvåret är kylbehovet som 

störst och under vinterhalvåret är värmebehovet som störst. Det är därför viktigt att ha ett som 

klarar av dessa variationer och gör det effektivt utan att vara inaktiv den största delen av året [3]. 

Det finns en mängd olika värme- och kylsystem och idag dominerar olika ventilationssystem med 

tillflöde av luft som antingen värms eller kyls innan den förs vidare in i en fastighet via husets 

ventilationssystem. Andra system så som Swegons Parasol eller Ecoclimes komforttakslösning 

värmer eller kyler luften på den plats i fastigheten det behövs, även då rummet ej ventileras. Då vi 

strävar efter att göra bättre, billigare och energieffektivare löningar är det då viktigt att få en inblick i 

hur dessa olika system fungerar vid olika driftfall för att vid minimal energiåtgång åstadkomma 

maximal inomhuskomfort till ett bra pris. 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet var att undersöka och jämföra Ecoclimes komforttakslösning med 

andra olika värme och kylsystem i kontorslokaler. Att undersöka vilka eventuella fördelar Ecoclimes 

komforttak har gällande komfort, kyla, ventilation och ur energisynpunkt. För att svara på dessa 

frågeställningar, som beskrivs mer utförligt i kap 1.4, har simuleringar med IDA ICE 4.6 utförts. 

Som grund för simuleringarna användes fastigheten Embla 5 i Umeå. 

1.3 Mål 

Målet med projektet är  att undersöka skillnaden i energiförbrukning och momentana 

effektegenskaper om man väljer en induktionsapparat med låg passiv effekt av typen Swegon 

Parasol, ett mer traditionellt system med vanliga tilluftsdon och variabelt flöde, så kallat VAV-

system, eller ett aktivt med högre passiv och momentan effekt av typen Ecoclimes aktiva 

komfortpaneler.  
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1.4 Frågeställningar 

De frågeställningar som skall besvaras är: 

 Hur mycket kan det komma att skilja i temperatur i lokalerna när lokalen inte nyttjas om 

ventilationen dras ner till ett minimum när lokalerna inte används.  

 Hur lång tid tar det att återfå den komforttemperatur som eftersträvas när lokalerna ska 

nyttjas igen när ventilationen slås på igen. 

 Hur mycket kan det skilja i energiförbrukning mellan systemlösningarna vad gäller tillförsel 

av kyla och ventilationsluft.  

 Skiljer sig systemlösningarna sig åt ut i olika energiförbruknings-flödes och 

temperaturavseenden 

1.5 Metod 

Simuleringsprogrammet IDA ICE har använts för att undersöka egenskaperna kring 

systemlösningarna. En grundmodell av en byggnad har modellerats för att sedan användas i fyra 

simuleringar som var och en konstruerats för att svara på frågeställningen så gott som möjligt.  

1.6 Avgränsningar 

Då examensarbetet har en begränsad tid till förfogande har en del avgränsningar gjorts för att 

säkerhetsställa ett tillfredställande resultat.  

Istället för att simulera hela objektet Embla 5 har endast ett kontor och ett konferensrum 

simulerats. Detta för att korta ned modellerings- och simulerings-tiden. Resultaten ska inte påverkas 

av denna avgränsning då de termiska egenskaperna är oförändrade. Modellen har samma 

ventilation, luftflöden samt kyl och värmesystem som Embla 5. 

Att skapa egna kyl- och uppvärmingskomponenter är väldigt tidskrävande, därför används endast 

befintliga kyl/uppvärmningskomponenter i IDA ICE 4.6. Dessa har specificerats så att de 

representera de valda systemen så bra som möjligt.  

Då arbetet behandlar kontor och konferenslokaler bortses värmetillskottet från tappvarmvatten. 
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2 Teori 
Under denna del av rapporten beskrivs översiktligt vad som påverkar en byggnads energibalans 

samt vad som påverkar komforten i ett rum. Vidare beskrivs IDA ICE simuleringsprogram och 

simuleringsobjektet.  

2.1 Byggnaders värmebalans 

Teorin under detta avsnitt kommer huvudsakligen från studentlitteratur om inget annat refereras till 

[4]. 

För att förstå hur mycket värme som måste tillföras eller transporteras bort i ett rum eller byggnad 

måste värmebalansen undersökas. Energibalansen består av två delar, bidrag från: 

 Uppvärmningssystemet 

 Det interna värmetillskottet  

 Solinstrålning 

Samt förluster via: 

 Transmission 

 Infiltration 

 Ventilation.  

 

Energibalansen i ett rum eller byggnad beskrivs enligt ekv.1 och Figur 1. 

   ̇    ̇     ̇     ̇    ̇     ̇    (1) 

 

Figur 1 Värmebalanser i en byggnad [5]. 
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Uppvärmningssystem 

 ̇   är den tillförda värmen genom uppvärmningssystemet. 

 

Transmissionsförluster 

Transmissionsförlusterna,  ̇  , är värmeförlusterna genom väggar, fönster, golv, tak, köldbryggor 

och beskrivs av ekv.2. Transmissionsförlusterna bestäms av värmegenomgångskoefficienten   , 

vanligtvis kallat U-värde, ytans area,   , samt skillanden i temperatur mellan inne- och 

utomhusluften.. 

 ̇   ∑              (2) 

 

Internt värmetillskott 

 ̇    är den internt genererade värmen. Hit räknas människor och elektrisk utrustning. En människa 

till exempel genererar allt mellan 60 till 100W beroende på storlek och aktivitet. Elektrisk utrustning 

alstrar i princip alltid sin förbrukande effekt som värme, antingen direkt eller indirekt. 

 

Infiltration 

En byggnad är i de flesta fall inte helt lufttäta, de förluster som uppstår via detta luftläckage genom 

väggar och fönster, beskrivs som ekv.3.   

 ̇     ̇             (3) 

där  ̇är luftläckaget [m3/s]. 

   luftens densitet [kg/m3]. 

    luftens värmekapacitet [kJ/kg*K]. 

 

Solinstrålning  

 ̇    är den genererade värmen från solinstrålningen och består av två komponenter, den direkta 

solinstrålningen och den diffusa. 

Den direkta solinstrålningen,      [W/m2], mot en yta beskrivs som ekv.4 [6]. 

 

                                                  (4) 

där           är solinstrålningen mot en yta vinkelrät mot den inkommande solstrålningen [W/m2]. 

  och   är solhöjden respektive solens azimutvinkel.  

  är ytans vinkel från marken.  

  är ytans azimutvinkel. 
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För att beräkna den diffusa solinstrålningen finns det lite olika metoder. I detta arbete har 

ASHRAEs metod används och beräknas enligt ekv.5 [6]. 

                    (5) 

där     är synfaktorn mellan himlen och ytan. Ekv.6 

             ⁄    (6) 

Den absorberade solinstrålningen av ytorna. Ekv.7 

 ̇    ∑                     (7) 

där   är absorbtionsfaktor. 

   är ytans area [m2]. 

 

Ventilationsförluster 

Ventilationsförlusterna,  ̇     uppstår genom att uppvärmd inomhusluft ventileras ut. Storleken på 

förlusten beror på ifall det finns någon typ av värmeåtervinning installerad eller inte. Ekv.8 

 ̇     ̇                   (8) 

 

2.2 Komfortkyla 

I kontorslokaler är det interna värmetillskottet ofta stort under vissa tider på dygnet. Kontor och 

konferensrum där många mäniskor träffas kan lätt bli för varma, särskilt under sommarhalvåret. 

Det krävs då att man kyler lokalerna för att bibehålla komforttemperatur. Hur mycket värme som 

behöver transporteras bort beskrivs enligt ekv.9. 

 

  ̇    ̇     ̇     ̇    ̇     ̇     (9) 

 

2.3 Termiska klimatet 

Det allra vanligaste sättet att beskriva den termiska komforten inomhus är genom luftens 

temperatur då den är så lätt att mäta. Men den termiska komforten beror på en rad faktorer. 

Strålningstemperatur, luftfuktighet, lufthastighet och även den vertikala temperaturgradienten är 

andra faktorer som påverkar den termiska komforten. Strålningstemperaturen är inverkan från 

omgivande ytors temperatur, till exempel fönster, väggar eller radiatorer.  

För bättre fast lite förenklat mått kan den så kallade operativa temperaturen används. Den operativa 

temperaturen tar förutom lufttemperaturen också hänsyn till värmestrålningen mellan människor 

och omgivande ytor [7]. Den operativa temperaturen beskrivs som ekv.10 [8]. 

                                  (10) 

där     är torr rumstemperatur [K]. 

     är medel strålningstemperaturen [K]. 
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    är värmeövergångskoefficienten för konvektion [W/m2 K]. 

    är värmeövergångskoefficienten för värmestrålning [W/m2 K]. 

 

2.4 PMV och PPD 

En bedömning av inomhusklimatet kan göras med komfortindexet PMV och PPD. PMV 

”Predicted mean vote” beskriver den förväntade upplevelsen av en grupp människor med given 

fysisk aktivitet och klädsel. PMV-skalan går från -3, mycket kallt, till +3 mycket varmt. 

Från PMV beräknas sedan ”PPD ”Predicted precentage dissatisfied”. PPD är den procentdel av 

människor i omgivningen som är missnöjda med det termiska klimatet. Hur bra man än lyckas 

kommer alltid ca 5% att vara missnöjda med det termiska klimatet, det minsta värde som PPD kan 

anta är alltså 5%. Denna enhet kan också endast anta ett värde då människor faktiskt befinner sig i 

rummet [7]. 

2.5 Metabolic Equivalent of Task 

Värme bildas ständigt i kroppen genom att föda bryts ned och omsätts samt via muskelarbete. 

Metabolic Equivalent of Task förkortat MET uttrycker hur mycket energi kroppen förbrukar vid en 

viss aktivitet. Enheten MET har konstruerats så 1 MET representerar energiförbrukningen för en 

kropp i vila eller 58,2 W/m2 [7]. 

2.6 Embla 5 

De simuleringar som har gjorts i detta examensarbete bygger på Embla 5 som simuleringsobjekt. 

Parametrar som hämtats från byggnaden är dess position, utformning, klimatskal och 

ventilationsluftflöden. Temperatur- och ventilations-styrning anpassas därefter för olika fall 

beroende på vilka parametrar som skall undersökas. Data kring klimatskalet som hämtats från 

Embla 5 återfinns i Bilaga 1. 

Embla 5 ligger i centrala Umeå vid korsningen Skolgatan/Magasingatan. Fastigheten är ett tegelhus 

på tre våningar och har idag kontorslokaler på ca 3700 m2. Ytan kommer att utökas till ca 9000 m2 

genom att tre nya våningsplan med stomme i limträ monteras på de tre redan befintliga våningarna 

och en ny sju våningar hög utbyggnad i trä. Byggnaden kommer delvis att använda sig av Ecoclimes 

komforttakslösning i sina lokaler. Utbyggnaden kommer vara färdig sommaren 2014 och husera 

bland annat försäkringskassan och arbetsförmedlingen, Figur 2 [8]. 

 

Figur 2 Embla 5, den befintliga byggnaden med 3 våningspåbyggnaden till vänster och sju 
våningsutbyggnaden till höger [8].  



7 

 

2.7 Systemlösningar 

Ecoclimes komforttaksystem valdes att jämföras med ett vattenburet kylsystem med 

induktionsapparater från Swegon kallat Parasol och ett traditionellt system där rummet kyls med 

hjälp av ett centralt kylbatteri som kyler all ventilationsluft.  

2.7.1 Ecoclime komforttak 

Ecoclimes komfortpanel baseras på en unik teknik som bland annat består av en ETX-panel. ETX-

panelen är en helt ny typ av värmeväxlare som är tillverkad i ABS plast istället för metall som 

traditionella värmeväxlare. Den är anpassad för värmeväxling av värme och kyla från vatten, mark, 

luft och processer [9].  

I den aktiva komfortpanelen flödar primärluft med lågt luftmotstånd (8-40 Pascal) in i baffelns 

tilluftslåda. Kylt eller uppvärmt vatten cirkulerar genom ETX-panelen som via sin yta absorberar 

eller avger sin värme till luften. Utformningen av ETX-panelen gör att den utnyttjar vätskans 

värmeöverföring maximalt. Luften sprids till rummet via dysor och spalter på undersidan av 

panelen. På grund av den goda värmeöverföringen kan låga lufthastigheter nyttjas och ändå få god 

effekt [1]. Figur 3 visar en aktiv komfortpanel och tilluftsbaffel. 

 

Figur 3 Aktiv komfortpanel komplett med ETX-panel och tilluft baffel [1]. 

Komforttakets kyl eller värmeeffekt styrs genom reglering av vattenflödet, styrsignalen kommer 

från rumstermostaten. 

2.7.2 Swegon Parasol 

Swegon Parasol är en så kallad induktionsapparat. Med det menas att primärluften passerar dysor 

inuti moduler vilket skapar ett undertryck. Luften i rummet sugs in i modulen och passerar ett 

värme/kylbatteri innan den blandar sig med primärluften. Luften sprids därefter via dysor runt 

modulen ut i rummet, se Figur 4. 

Det inducerade luftflödet är ca 3,5 gånger större än primärluftflödet och modulen ger via denna 

princip relativ hög värme/kylkapacitet till sin storlek [10]. 
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Figur 4 Swegon Parasol principbild [10] 

 

2.7.3 Traditionella systemet 

Det traditionella systemet består av ett centralt kyl- och värmebatteri som värmer/kyler all 

ventilationsluft. Luften sprids därefter till rummet via vanliga tilluftsdon. Under sommarhalvåret 

kyls luften till ca 15°C och under vintertid nästan upp till önskad rumstemperatur, de vill säga till ca 

20°C [11]. 

Figur 5 visar ett exempel på ett tilluftsdon från Systemair. 

 

Figur 5 Tilluftsdon från Systemair [12]. 
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2.8 IDA ICE 4.6 

I detta examensarbete har IDA Indoor Climate and Energy 4.6 används för att simulera de olika 

systemlösningarna. IDA Indoor Climate and Energy 4.6 är ett multizons simuleringsprogram för 

beräkning av bland annat en byggnads effekt- och energibehov men även luftkvalitet och termisk 

komfort. Programmet är avsett för att studera inomhusklimat på rumsnivå och tillåter användaren 

att specificera en mängd olika parametrar om byggnaden och rummen(zoner). En IDA ICE zon 

med förinställda primär- och sekundärsystem består av cirka 2000 tidsstyrda variabler, varav alla kan 

visualiseras. Det kan vara allt ifrån värmebalans, inklusive bidrag från människor, maskiner, 

belysning, ventilation, kylmaskiner, sol, luftläckage, köldbryggor och kontrollsignaler till koldioxid 

koncentration i rumsluften och luftfuktighet. 

Det är även möjligt att lägga in objekt i byggnadens omgivning vilket kan påverka 

energianvändningen. Ett exempel på detta är intilliggande byggnader eller träd som påverkar 

solinstrålningen. 

Programmet kommer med en mängd befintliga komponenter som till exempel radiatorer, 

golvvärme, ventilationssystem, kylmaskiner, solpaneler  m.m. Men det är också möjligt att skapa 

egna. Det är möjligt att simulera årlig energiförbrukning och då krävs en klimatfil för befintlig ort. 

Dessa innehåller normalårskorrigerade timvärden på uteluftstemperatur, relativ luftfuktighet, 

vindhastighet, solinstrålning och finns att hämta för en mängd orter runt om i världen.  

Resultaten efter en simulering redovisas med hjälp av tabeller och grafer, men det finns även 

möjlighet att visualisera en del resultat i 3D på tidsbasis [13]. 
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3 Utförande 
Här beskrivs vad som har gjorts i examensarbetet, först hur modellen konstruerades med rum och 

zonkomponenter till hur simuleringarna utfördes. 

3.1 IDA ICE Modell 

En modell av Embla 5 konstruerades i IDA ICE med ritningar från WSP och de inparametrar som 

återfinns i Bilaga 1.  

För att korta ned simuleringstiderna har modellen delats in i två specifika zoner, en zon 

representerar ett kontorsrum och den andra ett konferensrum. Klimatet i olika delar i en byggnad 

varierar, solinstrålningen på ett söderliggande kontor är större än på ett norrliggande och ett rum 

mitt i en byggnad har i stort sett inga transmissionsförluster. Zonerna är därför utplacerade i 

byggnaden för att inkludera dessa variationer och valda där Ecoclimes komforttak ska installeras. 

Utplaceringen av zonerna illustreras i Figur 6. 

 

Figur 6 Modell av Embla 5 i IDA ICE med de två specifika zonerna 

 

3.1.1 Rummen 

Kontoret va ca 10 m2 stort med ytterväggen riktat mot väster, kontoret var plaserat på plan 4.  

Konferensrummet hade storlek på 34 m2.  Konferensrummet hade sin yttervägg mot öster och var 

placerat på entréplanet.  

Det interna värmetillskottet från utrustning, belysning och människor antogs till 95% av effekten 

från källorna. Effekten på belysning var satt till ca 10-11W/m2 och var påslagen under tiderna som 

rummen bemannades [5]. Utrustningen antogs vara igång ifrån det rummen bemannades på 

morgonen tills det rummen blev obemannade på kvällen varje vardag. Tabell 1 visar sammanställd 

data över effekterna i kontorsrummen. 

Tabell 1 Effekt från källorna till det interna värmetillskottet för kontorsrummen 

Rum Utrustning [W] Belysning [W] Effekt/m
2
  Ockupanter MET CLO 

Konferans  100 350 13,2 10 1,2 0,85 +-0,25 

Kontor 150 120 27 1 1,2 0,85 +-0,25 
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3.1.2 Zonkomponenter 

En kort studie har genomförts för att undersöka vilka komponenter i IDA ICE som bäst 

representerar ventilationslösningarna. Ecoclimes komforttak arbetar på två sätt. Via värmestrålning 

och påtvingad konvektion. Eftersom IDA ICE inte har någon komponent i sitt bibliotek som 

arbetar på det sättet används istället två komponenter, active beam och h/c panel. Där active beam 

behandlar konvektionsdelen och h/c panel värmestrålningen. Dessa två komponenter beskrivs 

närmare senare i detta avsnitt. 

Swegons Parasol är en ren induktionsapparat och utstrålar ingen till liten värmestrålning. I detta fall 

har bara active beam komponenten använts. Active beam komponenten tar inte hänsyn till det 

inducerade luftflödet, detta anses inte påverka resultatet då samma effekt upptas. 

Det traditionella systemet har inga zonkomponenter utan kylningen av luften sker i ett centralt 

kylbatteri. 

Active Beam 

Active beam fungerar både som en tillluftsdon och som en kylanordning. Hur stor 

värmeöverföringen är beror på hur stort luftflöde som passerar anordningen. När luftflödet 

upphör, upphör möjligtvis inte värmeöverföringen vilket kan ställas in i inställningar. Modellen tar 

däremot inte hänsyn till värmestrålning [14]. Exempel på användarformuläret i IDA ICE för Active 

beam visas i Figur 7. 

 

Figur 7 Användarformulär för Active Beam i IDA ICE 
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Heating/cooling panel 

h/c panel arbetar precis som ett vattenburet element och modellen tar hänsyn till både 

värmestrålning och naturlig konvektion. Värmeöverföringen mot ovanliggande tak kan ställas in 

beroende på utformningen av panelen eller approximeras som att ske enbart via värmestrålning 

[14]. Exempel på användarformuläret i IDA ICE för h/c panel visas i Figur 7. 

 

Figur 8 Användarformulär för h/c panel i IDA ICE 

 

3.1.3 Kyleffekter, luftflöden & moduler 
Då Embla 5 delvis ska använda sig av Ecoclimes komforttak användes ritningarna över 

ventilationen för att bestämma luftflödet och antalet komforttakspaneler för rummen. 

Kontorsrummet har två stycken Ecoclime komforttakspaneler monterat i serie med ett tilluftsflöde 

på 20 l/s och konferensrummet har totalt åtta Ecoclime komforttakspaneler med fyra stycken 

monterade i serie och ett tilluftsflöde på 80 l/s.  

Alla systemlösningarna använde sig av Swegon gold 60rx värmeåtervinningssystem med en 

verkningsgrad på 80%. För Ecoclimes och Swegons systemlösning sattes tilluftenstemperaturen till 

18°C och för det traditionella systemet sattes tilluftstemperaturen till 20°C vintertid och 15°C 

sommartid. 

För att beräkna Ecoclimes komfortpanelers effekt användes SP:s rapport. Rapporten beskriver de 

passiva och aktiva kylegenskaper hos komforttaket, se utdrag i Bilaga 3.  

För Swegons Parasol som har högre aktiv effekt och klarar ett högre tilluftsflöde ansågs det att en 

apparat för kontorsrummen och 3 apparater för konferensrummen vara rimligt [11]. Luftflödet 

genom aggregaten för rummen matades sedan in i Swegons onlineprogram ProSelect för att få fram 

den kyleffekt Swegon Parasol mf 1192 har för de två konfigurationerna, se Bilaga 4. 
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Sammanfattade värden som erhölls från programmet samt via beräkningar från SP:s rapport visas i 

Tabell 2. 

Tabell 2 Passiva och konvektiva effekter för systemlösningarna hämtade från ProSelect och SP:S rapport. 

Typ Luftflöde 
[l/s] 

Effekt från den 
konv. delen  [W] 

Passiv effekt 
[W] 

Totalt effekt 
[W] 

Swegon Parasol mf 1192 Konf. 26,7 640 33 673 

Swegon Parasol mf 1192 Kontor 20 643 33 676 

2 Ecoclime komforttak i serie
 

20 116 175 291 

4 Ecoclime komforttak i serie 40 218 335 553 

 

De totala kyleffekterna i rummen kommer att skilja sig från varandra eftersom simuleringarna 

bygger på luftflöden och rum i Embla 5 där Ecoclimes komfortpaneler kommer användas. De 

totala kyleffekterna för systemlösningarna visas i Tabell 3. 

Tabell 3 Total kyleffekt för rumskomponenterna i de simulerade rummen. 

Rum Total effekt 
Ecoclime [W] 

Total effekt 
Ecoclime [W/m

2
] 

Total effekt 
Swegon [W] 

Total effekt 
Swegon [W/m

2
] 

Konferens 1106 32,5 2019 59,4 

Kontor 291 29,4 676 68,4 

 

Vid simuleringar med det traditionella systemet med ett centralt kylbatteri har två olika luftflöden 

använts. I normalfallet har standardvärdena på 20 respektive 80 l/s för kontoret och 

konferensrummet använts. Sen har även ett fall där ventilationen forceras med 150% simulerats, det 

vill säga luftflöden av 30 respektive 120 l/s för kontors- och konferensrummen använts. Detta 

eftersom denna typ av ventilationslösningar kräver högre luftflöden för att kyla lokaler. Effekten 

hos kylbatteriet anses ha tillräcklig effekt för att alltid kyla tilluften till 15°C sommartid. 

3.2 Simuleringar 

För att kunna undersöka de intressanta egenskaper för systemlösningarna delades simuleringarna in 

i fyra olika simuleringar. De parametrar som skilde körningarna åt var temperatur- och 

ventilationsstyrningen. Under den tredje simuleringen ändrades även ockupanternas scheman för 

att undersöka hastigheten på temperatursänkningen hos systemen. Belysningen sattes att vara på 

under tiderna rummen var bemannade. Utrustningen antogs vara igång ifrån det rummen 

bemannades på morgonen tills det rummen blev obemannade på kvällen varje vardag. 

Simulering 1 

I den första simuleringen simulerades rummen med en typ av behovsstyrd ventilation. 

Ventilationen går på när människor befinner sig i rummen och är helt avstängd övrig tid. Set Point 

för termostaten var 22°C min och 24°C max. Simuleringen togs fram för att undersöka skillnader i 

rumstemperatur och komfort under tiden ingen befann sig i rummen tills det att ventilationen slogs 

på och rummen bemannades. Scheman och tider för simuleringen visas i Tabell 4. 
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Tabell 4 Scheman och styrparametrar för simulering 1 

Simulering 1 Scheman Temperaturstyrning Ventilationsstyrning 

 Bemanning Ventilation   

Kontorsrum (08:00-11:00) 
(13:00-17:00) 

(08:00-11:00) 
(13:00-17:00) 

22-24°C dygnet runt Ventilation 0 l/s övrig tid 

Konferensrum (09:00-10:30) 
(13:00-15:30) 

(09:00-10:30) 
(13:00-15:30) 

22-24°C dygnet runt Ventilation 0 l/s övrig tid 

 

Simulering 2 

Den andra simuleringen var mycket lik den första med den enda skillnaden att ett minflöde på 0,1 

l/sm2 i ventilationsflöde hade lagts till under tiden rummen ej var bemannade. Detta värde 

hämtades från BBR för småhus som bestämmer att uteluftflödet inte få bli lägre 0,1 l/sm2 då ingen 

vistas i bostaden [5]. Simuleringen gjordes för att undersöka om det uppstod någon märkbar 

skillnad jämfört med den första simuleringen. Scheman och tider för simuleringen visas i Tabell 5. 

Tabell 5 Scheman och styrparametrar för simulering 2. 

Simulering 2 Scheman Temperaturstyrning Ventilationsstyrning 

 Bemanning Ventilation   

Kontorsrum (08:00-11:00) 
(13:00-17:00) 

(08:00-11:00) 
(13:00-17:00) 

22-24°C dygnet runt Ventilation 1 l/s övrig tid 

Konferensrum (09:00-10:30) 
(13:00-15:30) 

(09:00-10:30) 
(13:00-15:30) 

22-24°C dygnet runt Ventilation 3,4 l/s övrig 
tid 

 

Simulering 3 

I den tredje simuleringen simulerades hur lång tid de tog för de olika systemlösningarna att 

åstadkomma komforttemperatur på 24°C från det att termostaten och ventilationen varit avstängd. 

I detta fall simulerades endast Swegons parasol system och Ecoclimes komforttak eftersom det 

traditionella systemet ej klarade att kyla ned rummen tillräckligt nära komforttemperatur under de 

undersökta dagarna. Simuleringarna konstruerades så att klockan 13:00 bemannades lokalen och 

ventilationen slogs på. Termostaten ställdes då också ned från 25,5°C till 24°C.  

Vid denna simulering undersöktes endast konferensrummet eftersom skillnaden i totaleffekt är lite 

mindre i konferensrummet jämfört med kontorsrummen. Antalet människor som stiger in i 

rummet är också fler per m2 vilket gör att det interna värmetillskottet blir något högre för 

konferensrummet än för kontorsrummet vilket underlättar analysen av kyltiderna. 

Det uppstod svårigheter att få systemen att initialt ha samma temperaturer utan termostat, därför 

ställdes termostaten in på 25,5°C övrig tid för bästa lösning. Vid Swegons system löstes detta 

genom att ge systemet en extra kyleffekt medans ventilationen inte var igång. Övriga scheman och 

tider för simuleringen visas i Tabell 6. 

Tabell 6 Scheman och styrparametrar för simulering 3. 

Simulering 3 Scheman Temperaturstyrning Ventilationsstyrning 

 Bemanning Ventilation   

Kontorsrum (13:00-17:00) (13:00-17:00) 22-24°C under bemanning  
22-25,5°C övrig tid 

Ventilation 0 övrig tid 

Konferensrum (13:00-17:00) (13:00-17:00) 22-24°C under bemanning 
22-25,5°C övrig tid 

Ventilation 0 övrig tid 
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Simulering 4 

Till sist simulerades även hur mycket det kan komma att skilja i energiförbrukning för fläktarna i de 

olika systemen. Tanken var att även undersöka bortförd effekt men vid simuleringen upptäcktes att 

h/c panels vattenvolym förmodligen är mycket större än Ecoclimes komfortpaneler. Detta gör att en 

resteffekt som är mycket större än hos Ecoclimes komfortpaneler. Dessa resultat är därför inte 

tillförlitliga i detta fall. Simuleringarna för fläktarna utfördes genom att använda IDA ICE inbyggda 

VAV-temperaturkontroller för luftbehandlingssystemet. Bemanningen och temperaturstyrningen 

var densamma som för simulering 1&2. 

3.3 Analysdagar 

För att göra en analys på hur temperaturer och kyltider skiljer sig vid systemlösningarna har två 

analysdagar valts ut. Dessa dagar kommer att representera en varm och en mycket varm dag. Den 

mycket varma dagen (14 juli i väderdata filen) hade en maximal torrtemperatur på 26,0°C kl 16:00 

och en genomsnittlig torrtemperatur på 19,3 över dygnet. Den varma dagen (18 juli i väderdatafilen) 

hade en maximal torrtemperatur på 20°C mellan kl 13:00-16:00 och en genomsnittlig 

torrtemperatur på 16,1 över dygnet.  

3.4 Känslighetsanalys 

Det genomfördes också en känslighetsanalys på Ecoclimes komforttak där kyleffekten ändrades 

med ±10%  för att undersöka hur stora effekter detta hade på temperaturer och komforten. Vid 

denna analys användes den 3:e simuleringens parametrar och utformning. 
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4 Resultat och diskussion 
Under detta kapitel redovisas, analyseras och diskuteras resultat från de olika simuleringarna. 

Kapitlet är indelat så att varje simulering har sitt underkapitel. Vid analyserna har 

rumstemperaturen, den operativa temperaturen, yttemperaturer på väggar och komforten 

undersökts för systemlösningarna 

4.1 Simulering 1 

Här diskuteras och analyseras data från första simuleringen då ventilationen varit helt avstängd 

under den tid rummen varit obemannade. Analysen har genomförts mellan kl 06-18 för de valda 

dagarna. 

4.1.1 Varm dag 

Figur 9 och Figur 10 har tagits fram för att undersöka temperaturskillnaden och komforten mellan 

systemlösningarna under en varm dag. Figur 9 är framtagen för konferensrummet och Figur 10 för 

kontorsrummet. 

 

Figur 9 Rumstemperatur och PPD för de olika systemen i konferensrummet den varma dagen 

Figur 9 visar att när ventilationen slås på och människor går in i rummet att temperaturen i 

konferensrummet sjunker i samtliga fall. Det traditionella systemet inte klarar att ta sig ned till den 

satta rumstemperaturen på 24°C. Varken systemet med det grundluftsflödet på 80 l/s eller det 

forcerade med 120 l/s klarar detta. Det forcerade systemet klarar sig bättre då det klarar att kyla 

konferensrummet till ca 25,5°C från 27,1°C medans systemet med grundluftsflödet endast tar sig 

ned till ca 27°C från ca 28,4°C.  
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Både Swegon och Ecoclimes system klarar att ta sig ned till satt rumstemperatur då ventilationen 

slås på och människor bemannar konferensrummet. Men på grund av att Ecoclimes komforttak har 

en högre passiv effekt så stiger rumstemperaturen knappt från det att ventilationen slås av igen 

jämfört med Swegons system där rumstemperaturen stiger med en grad och det traditionella som 

stiger med ca 1,4°C.  

Dippen som uppstår i rumstemperaturen i början av perioderna för Ecoclimes och Swegons system 

beror på IDA ICEs PI-temperaturregulator inte hinner med att reglera rumstemperaturen på grund 

av systemens stora kyleffekt. Då Swegons system har större totaleffekt blir effekten större, därför 

har värden analyserats då rumstemperaturen stabiliserats. 

På den sekundära axeln i  Figur 9 visas den beräknade komforten i enheten PPD. Trots samma 

rumstemperatur nås för både Swegons och Ecoclimes system uppvisar Ecoclimes system bättre 

komfort med mindre människor missnöjda. Skillnaden visar sig vara 1,2 procentenheter första 

perioden och 0,8 procentenheter andra perioden. Detta beror på att Ecoclimes komforttak som 

täcker en del av rummets tak har en låg yttemperatur men också det att rummets väggar får en lägre 

yttemperatur från den lägre rumstemperaturen innan och mellan perioderna. De lägre 

temperaturerna på väggarna, golvet och taket sänker den operativa temperaturen och bidrar till de 

förhöjda komforten jämfört med Swegons system. Ett utdrag av väggtemperaturer för systemen 

återfinns i Bilaga 2. Den operativa temperaturen under den andra perioden var för Swegons system 

var 24,7°C och för Ecoclimes 24,3°C. Närmare analys av den operativa temperaturen för systemen 

diskuteras vidare tillsammans med Figur 17.  

Analysen av det traditionella systemet visar att eftersom systemet inte klarar att sänka 

rumstemperaturen till komforttemperatur blir andelen människor missnöjda större. Skillnaden 

mellan det traditionella systemet och Ecoclimes system som uppvisade lägst andel missnöjda var 6 

procentenheter. Det valdes att inte visa det traditionella systemet med grundluftsflödet då 

rumstemperaturen i rummet alltid är högre än för det forcerade systemet, systemet visar alltid en 

sämre komfort vid simuleringar än för systemet med det forcerade luftflödet. 

I Figur 10 visas resultaten för kontorsrummet, temperaturen är här inte lika hög på morgonen som i 

konferensrummet i Figur 9. Eftersom rummet bemannas tidigare och under en längre tid har 

rumstemperaturen inte stigit lika mycket i rummet under tiden då ventilationen varit avstängd och 

ingen befunnit sig i rummet.  

Det traditionella systemet, precis som i konferensrummet, klarar inte att kyla ned rummet till satt 

temperatur på 24°C. Däremot klarar både Ecoclimes och Swegons system att kyla rummet. 

Ecoclimes system klara att hålla en rumstemperatur på just under 25°C mellan perioderna jämfört 

med Swegons och de traditionella systemen där rumstemperaturen stiger till 25,6, 27,9 och 29,6°C 

respektive. Att rumstemperaturen stiger mer mellan perioderna i kontorsrummet jämfört med 

konferensrummet beror på en kombination av högre intern värmetillskott och för Ecoclimes 

system, mindre kyleffekt per kvadratmeter.  

PPD visar att skillnaden mellan andelen missnöjda är mindre och totalt också något lägre mellan 

Ecoclimes och Swegons system jämfört med konferensrummet. Skillnaden mellan systemen 

varierar mellan 0,5 och 0,6 procentenheter. Denna minskning av skillnaden beror på att 

rumstemperaturen i kontorsrummet inte är lika hög under långa perioder hos Swegons system 

vilket bidrar till lägre temperatur på väggar, golv och tak. Vid analys av den operativa temperaturen 

under den andra perioden var temperaturen för Swegons system 24,5°C och 24,1°C för Ecoclimes.  
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För det traditionella systemet är förhållandet i komforten något bättre i kontorsrummet jämfört 

med konferansrummet. 

 

Figur 10 Rumstemperatur och PPD för de olika systemen i kontorsrummet den varma dagen. 

 

4.1.2 Mycket varm dag 
Figur 11 och Figur 12 har istället tagits fram för att undersöka temperaturskillnaden och komforten 

mellan systemlösningarna under en mycket varm dag. Figur 11 är framtagen för konferensrummet 

och Figur 12 för kontorsrummet. 
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Figur 11 Rumstemperatur och PPD för de olika systemen i konferensrummet den mycket varma dagen 

I Figur 11 ser vi resultatet från simuleringarna för konferensrummet en mycket varm dag. Det 

traditionella systemen inte klarar av att kyla rummet vilket inte förväntades då systemet inte klarar 

att kyla rummet en varm dag, temperaturen i rummet är ca 1 grad högre vid båda systemen jämfört 

med den varma dagen då rummen är bemannade. Mellan perioderna stiger temperaturen något mer 

en mycket varm dag jämfört med en varm, 0,2°C högre för Ecoclimes system och 0,6°C högre för 

Swegons. 

Skillnaden i komforten är något större mellan Ecoclimes och Swegons system. Detta beror på som 

tidigare nämnt att den operativa temperaturen oförändrad jämfört med en varm dag för Ecoclimes 

system och ca 0,2°C högre för Swegons, 24,3 respektive 24,9°C. 

Vid analys av kontorsrummet för den mycket varma dagen, se Figur 12, är skillnaden i komfort 

oförändrad jämfört med den varma dagen. Den operativa temperaturen visar sig vara densamma 

för Ecoclimes och Swegons system.  
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Figur 12 Rumstemperatur och PPD för de olika systemen i kontorsrummet den mycket varma dagen 

 

4.2 Simulering 2 

Här diskuteras och analyseras data från den andra simuleringen då ventilationen haft ett 

grundluftsflöde på 0,1 l/sm2 under den tid rummen varit obemannade. Analysen har genomförts 

mellan kl 06-18 för de valda dagarna. 

4.2.1 Varm dag 

Figur 13 och Figur 14 har tagits fram för att undersöka temperaturskillnaden och komforten mellan 

systemlösningarna under en varm dag. Figur 13 är framtagen för konferensrummet och Figur 14 för 

kontorsrummet. 
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Figur 13 Rumstemperatur och PPD för de olika systemen i konferensrummet den varma dagen 

Då den första och andra simuleringarna var väldigt likartade är resultaten ganska likartade. 

Skillnaden från det att ett grundluftsflöde lagts till är den lägre rumstemperaturen mellan 

perioderna, framför allt för swegons system där den extra effekten sänker rumstemperaturen till 

nästan Ecoclimes system, se Figur 13. 

Detta märks också på den operativa temperaturen som under den andra perioden var 24,6°C vilket 

är 0,1°C lägre än vid första simuleringen. Andelen missnöjda är därför också något lägre. För 

Ecoclimes system är skillnaden från den första simuleringen inte så stor och den operativa 

temperaturen var i stort sett densamma på 24,3°C under den andra perioden. 

Figur 13 visar att rumstemperaturen är ca 0,5°C lägre då rummet bemannas för de traditionella 

systemen då ett grundluftsflöde lagts till. Detta medför för det traditionella systemet en sänkning av 

andelen missnöjda med 2-3 procentenheter.  

I kontorsrummet som Figur 14 representerar ser vi samma resultat av grundluftsflödet som för 

konferensrummet. Temperaturen för de traditionella systemen är lägre både då rummen inte 

bemannas och då människor befinner sig i rummet. Skillnaden i rumstemperatur mellan Swegons 

system och Ecoclimes är mycket liten under hela dagen.  

Ecoclimes system uppvisar dock bättre komfort trots detta, den operativa temperaturen låg på 

24,4°C för Swegons system under den andra perioden och 24,1°C för Ecoclimes. 
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Figur 14 Rumstemperatur och PPD för de olika systemen i kontorsrummet en varm dag. 

 

4.2.2 Mycket varm dag 

Figur 15 och Figur 16 har tagits fram för att undersöka temperaturskillnaden och komforten mellan 

systemlösningarna under en mycket varm dag. Figur 15 och Figur 16 är framtagen för 

konferensrummet och för kontorsrummet. 
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Figur 15 Rumstemperatur och PPD för de olika systemen i konferensrummet den mycket varma dagen 

Resultatet från konferensrummet den mycket varma dagen, se Figur 15, visar att det traditionella 

systemet med forcerat luftflöde och med grundluftsflödet en sänkning av andelen missnöjda med ca 

5 procentenheter. Däremot klarar systemet endast att hålla en rumstemperatur på ca 26°C under 

den tiden rummet bemannas vilket är en sänkning av rumstemperaturen med 0,5°C jämfört den 

första simuleringen. 

I Swegons systems fall visas en sänkning av rumstemperaturen med en grad mellan perioderna 

jämfört med den första simuleringen under den mycket varma dagen, detta medför att den 

operativa temperaturen sänks till 24,7°C från 24,9°C. Det visar sig höja komforten något genom att 

minska andelen missnöjda från ca 8,1 till 7,8 procentenheter.  

Ecoclimes system uppvisar inte så stora skillnader i rumstemperatur och komfort i jämfört från den 

första simuleringen. Den operativa temperaturen för Ecoclimes system fortsätter på så vis att ligga 

på 24,3°C. 

Kontorsrummet uppvisar samma liknande resultat som under den varma dagen med 

grundluftsflöde, se Figur 16. Rumstemperaturen mellan Ecoclimes och Swegons system följer i 

stort sett varandra under dagen och Ecoclimes system uppvisar något lägre operativ temperatur, 

24,1 jämfört med 24,5°C och därmed något bättre komfort. 
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Figur 16 Rumstemperatur och PPD för de olika systemen i kontorsrummet den mycket varma dagen 

 

4.3 Simulering 3 

För att undersöka skillnaden i tiden det tar för Ecoclimes och Swegons system att kyla ned rummet 

från 25,5°C till 24°C har Figur 17 tagits fram för en varm och Figur 18 för en mycket varm dag. 

Förhållandet mellan komforten och den operativa temperaturen har också analyserats vid denna 

simulering. Figur 17 visar rumstemperaturerna och komforten för konferensrummet över den 

varma dagen och Figur 18 visar konferensrummet över den mycket varma dagen. 
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Figur 17 Jämförelse i rumstemperaturer och kyltider mellan Ecoclimes komforttak och Swegons parasol en 
varm dag 

Figur 17 visar att Swegons system klarar att kyla ned rummet till 24°C snabbare än Ecoclimes. Det 

är förväntades då Swegons system har både högre aktiv och total effekt. Det tar ca 6 min för 

Swegons system att nå 24°C medans det tar ca 1 timme för Ecoclimes system att nå samma 

rumstemperatur. Vid närmare analys av rumstemperaturkurvorna visar det sig att det tar ca 25 min 

för rumstemperaturen att nå inom 0,2°C från 24°C för att sedan plana ut i Ecoclimes fall. Samma 

temperatur nås efter 4-5 min för Swegons system. 

Trots att Swegons system klarar att kyla ned konferensrummet betydligt snabbare än Ecoclimes 

system visar simuleringen att efter 14 min uppnås samma operativ temperatur. 1,5 timme efter 

ventilationen slogs på, tills det ventilationen slås av igen håller Ecoclimes system en operativ 

temperatur ca 0,4°C lägre än Swegons.  

Då en panel i Ecoclimes system innehåller 0,8 l köldbärare är panelerna fortfarande kalla efter 

användning och fortsätter kyla rummet tills köldbäraren i panelerna uppnår rumstemperatur trots 

att hela systemet är avstängt. En förskjutning i rumstemperatur uppstår därför mellan systemen 

efter det rummet blivit obemannat och ventilation samt termostat stängts av. Det är troligt att 

simuleringsmodellens paneler innehåller en större mängd köldbärare än den verkliga panelen, denna 

effekt är då troligtvis mindre än den vi ser i simuleringarna eftersom det går fortare för panelerna 

att uppnå rumstemperatur. Detta har inte kunnat styrkas då panelernas köldbärarinnehåll i modellen 

inte hittats. 

Figur 17 visar även ett starkt beroende mellan komforten och den operativa temperaturen, när den 

operativa temperaturen sjunker, sjunker även andelen missnöjda. Det gör att precis när den 

operativa temperaturen för Ecoclimes system blir lägre än för Swegons, blir även andelen missnöjda 

mindre. Att komforten endast verka bero på den operativa temperaturen kan förklaras genom att de 

luftfuktighet, lufthastighet i vistelsezonen och den vertikala temperaturgradienten som också 

påverkar komforten är oförändrade mellan systemen. Lufthastigheten är en indata variabel och satt 

till 0,1 m/s för båda systemen då det är svårt att uppskatta lufthastigheten i vistelsezonen genom 

endast data över lufthastigheten från systemen. För detta behövs ytliggare simuleringar som inte 
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genomförts i detta arbete. Den mycket varma dagen som Figur 18 visar styrker resultaten från Figur 

17. Trots att Ecoclimes komforttak inte klarar nå en rumstemperatur på 24°C under den mycket 

varma dagen visar resultatet på snabbt bättre komfort och lägre operativ temperatur jämfört med 

Swegons system. 

 

 

Figur 18 Jämförelse i rumstemperaturer och kyltider mellan Ecoclimes komforttak och Swegons parasol en 
mycket varm dag 

 

4.4 Simulering 4 

För att undersöka vilket fläktarbete varje systemlösning behövde för att hålla en komforttemperatur 

på maximalt 24°C över ett år har Tabell 7 tagits fram från simulering 4. Den högre passiva effekten 

på Ecoclimes system jämfört med Swegons och det traditionella gör att det krävs mindre 

ventilationsluft att kyla rummen. Det traditionella systemet bygger på att transportera kyla till 

rummen med luft som köldbärare istället för med vatten som Ecoclimes och Swegons system gör. 

Därav blir energianvändningen för fläktarbetet större för ett traditionellt system jämfört med ett 

som använder vatten som köldbärare, där tillkommer dock ett pumparbete för att transportera kyla 

till rummen. Att använda luften som köldbärare bör tilluftskanaler vara isolerade för att 

säkerhetsställa att tilluftens temperatur är tillräckligt låg till rummen. Desamma gäller för ett 

vattenburet kylsystem men då på vattnets framledning. 

Ett lägre tryckfall i systemen leder teoretiskt också till ett lägre fläktarbete, tyckfallen i simuleringen 

var oförändrad mellan systemen då befintliga zonkomponenterna redan hade ett förutbestämt 

tryckfall på 50 Pa. Då Ecoclimes system har ett tryckfall mellan 8-40 Pa och Swegons ca 120 Pa kan 

antagandet göras att skillnaden i fläktarbetet mellan dessa system är högre än resultatet av 

simuleringen. I verkligheten vill man normalt ha ett tryckfall mellan 30 till 80 Pa över produkterna, 

just för att systemet ska vara stabilt och gå att justera till rätt luftmängd [11]. 
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Tabell 7 Energianvändning av fläktar över ett år i för kontorsrummet och konferensrummet med VAV-
rumstemperaturreglering. 

System Fläktar [kWh] Differens 

Ecoclime 243,4 1,00 

Swegon 280,1 1,15 

Traditionellt 150% 527,9 2,17 
 

4.5 Känslighetsanalys 

För att undersöka hur osäkerheten i kyleffekt i Ecoclimes komfortpaneler påverkar resultaten i de 

simuleringarna och främst simulering 3 har effekten på komfortpanelerna varierats med ±10%. 

Resultaten från analysen visar att resultaten från den mycket varma dagen påverkas mest av 

effektförändringen, se Figur 19 för skillnaden en varm dag och Figur 20 för en mycket varm dag. 

 

Figur 19 Skillnad av temperaturer och komfort då kyleffekten ändras med ±10% av Ecoclimes komforttak en 
mycket varm dag 

Då effekten i komfortpanelerna ökas med 10% blir kyltiden ca 10 minuter kortare jämfört med 

grundeffekten och 2 timme längre då effekten minskas med 10%. Skillnaden i komfort och operativ 

temperatur ändras knappt en varm dag medans under en mycket varm dag är skillnaden något 

större, se Figur 20. 
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Figur 20 Skillnad av temperaturer och komfort då kyleffekten ändras med ±10% av Ecoclimes komforttak en 
mycket varm dag 
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5 Slutsatser 
De slutsatser som kan tas från examensarbetet är att Ecoclimes komforttak visar goda egenskaper 

gällande komfort och energianvändning. Trots att samma rumstemperatur nås för Ecoclimes 

komforttak och Swegons induktionsapparat visar det sig att Ecoclimes komforttak har en lägre 

andel missnöjda i sina rum. Då komforttaken har en stor yta som håller en låg yttemperatur samt att 

komforttakets höga passiva effekt, kyler ned rummens väggar och golv sänks den operativa 

temperaturen jämfört med de andra systemen. 60% av den totala effekten kan utnyttjas då 

komforttaken är passiva jämfört med 5% i Swegons induktionsappart. Möjligheten av att kunna 

kyla ett rum utan ventilationsluft visar sig i mindre fläktarbete och bidrar till bättre komfort då 

rummen väl används och ventilationen slås på. Skillnaden i komfort är heller inte så stor ifall ett 

grundluftflöde läggs till under de perioder rummen inte bemannas vilket gör att rent 

komfortmässigt tjänar man inte så mycket på detta. Däremot kan detta vara intressant för att 

undvika t.ex sjukahus syndrom m.m. Ett traditionellt system eller ett av Swegons typ behöver ett 

högre grundluftsflöde för ventilationen för att kyla rummen och uppnå samma effekt.  

Ur energisynpunkt gör detta att en högre rumstemperatur skulle kunna hållas i ett rum med 

Ecoclimes komforttak. Jämfört med ett system med induktionsapparater skulle rumstemperaturen 

kunna höjas med ca 0,3°C en varm dag och upp mot 0,5°C en mycket varm och ändå upprätthålla 

samma komfort. Även ifall den totala effekten skulle vara otillräcklig skulle systemet klara att 

uppehålla bra komfort som vi ser i Figur 18. Vidare ifall temperaturstyrning används i ett rum kan 

energianvändningen för fläktar minska upp till 15% jämfört med ett kylsystem likt Swegons parasol 

just för att den passiva effekten högre. Jämfört med det traditionella systemet kan stora besparingar 

göras både energimässigt och komfortmässigt. Däremot får man komma ihåg att ett sådant system 

har en mindre energianvändning för pumpar då ett sådant system har betydligt mindre och kortare 

kylvattenledningar. 

Då den totala effekten är något lägre än för Ecoclimes komforttak tar det längre tid för det att kyla 

ett rum från en hög temperatur till komforttemperatur. Däremot uppnås samma komfort och 

operativa temperatur betydligt snabbare än samma rumstemperatur jämfört med system som tar sig 

ned till komforttemperatur snabbare så som Swegons system. Då dessa parametrar bättre beskriver 

hur inomhusklimatet upplevs är de intressantare än rumstemperaturen. 

Den känslighetsanalys som gjorts på kyleffekten på Ecoclimes komforttak indikerar att en liten 

skillnad i effekt påverkar rumstemperaturen mest under de allra varmaste dagarna medans under 

mindre varma dagar är skillnaden mindre. PPD (predicted precentage dissatisfied) varierar mycket 

lite, 0,2 procentenheter som mest under de mycket varma dagarna jämfört med grundfallet.. 

Lufthastigheten i vistelsezonen har en stor inverkan hur det termiska klimatet upplevs i ett rum. 

Lufthastigheten har i detta arbete inte bearbetats och för fortsatt arbete rekommenderas att 

undersöka djupare hur komforttakets egenskaper påverkar lufthastighetsprofiler i rum där paneler 

installerats. 
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Bilaga 1 
Tabell 8 visar indata kring klimatskalet och luftflöden som använts i simuleringsmodellen. 

Tabell 8 Indata för klimatskalet och luftflöden på Embla 5 

EMBLA 5 Undergrupp Värde Enhet Källa 

U-värde vägg 0,11 W/km2 WSP 

 fönster 0,9 W/km2 WSP 

 tak 0,044 W/km2 WSP 

 golv 2,9 W/km2  

 Medelvärde 0,29 W/km2 IDA ICE 

Köldbryggor Samtliga Good   

Infiltration Kontor/Konferans 0,7 l/sm2 BBR 

Ventilationsflöde Kontor 20 l/s WSP 

 Konferansrum 80 l/s WSP 

Tilluftstemperatur E&S Vinter/Sommar 18 grader Torbjörn 

Tilluftstemperatur traditionellt Vintertid 22 grader Torbjörn 

 Sommartid 15 grader Torbjörn 

Temperaturregulator max* 24 grader Boverket 

 min 22 grader Boverket 
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Bilaga 2 
Figur 21 och Figur 22 visar väggtemperaturer på två väggar i konferensrummet en varm och mycket 

varm dag från den första simuleringen. 

 

Figur 21 Väggtemperaturer första simuleringen en varm dag 

 

Figur 22 Väggtemperaturer första simuleringen en mycket varm dag 
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Bilaga 3 
Sveriges tekniska forskningsinstitut resultat för Ecoclimes komfortpaneler, Figur 23 visar 

kyleffekter för aktiva paneler och Figur 24 för passiva. 

 

Figur 23 Aktiv kyleffekt för Ecoclimes komforttak monterade i serie 

 

 

Figur 24 Passiv kyleffekt för Ecoclimes komforttak monterade i serie 
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Bilaga 4 
Figur 25 och Figur 26 visar resultaten från Swegons onlineprogram ProSelect. 

 

 

Figur 25 Utdrag från Swegons onlineprogram ProSelect. Data för en modul med 20 l/s primärluft 

 

 

Figur 26 Utdrag från Swegons onlineprogram ProSelect. Data för en modul med 26,7 l/s primärluft 


