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Synopsis:

Følgende rapport omhandler analyse af indeklima,
køleydelse og primært energiforbrug ved anvendel-
se af termoaktive dækelementer. Der analyseres på
baggrund af målinger foretaget i Visionshuset be-
liggende på eternitgrunden i Aalborg, samt simu-
leringer udført i BSim.

Indledningsvist præsenteres det udvalgte
måleområdet, hvor udformning, installationer
og styringen af systemerne fremgår. Derudover
beskrives krav og normer til opretholdelse af et
godt indeklima.

Anden del af rapporten fokuserer på måling-
erne i Visionshuset, hvor resultater for indekli-
maet og køleydelsen evalueres for april måned før
styringerne ændres i fjerde del.

For at vælge optimale styringer til afprøvning
i bygningen, udføres en BSim model i tredje del
af rapporten, hvorefter resultaterne analyseres for
indeklimaet og energiforbruget. Modellen udføres
så den repræsenterer et storrumskontor i bygningen
med målte interne varmbelastninger som personer,
udstyr og belysning, mens de resterende systemer
vælges så tæt på de aktuelle systemer i bygningen.

De udvalgte styringer fundet gennem BSim im-
plementeres i bygningen i fjerde del, hvor der fore-
tages målinger i to uger i maj måned. Resultaterne
fra målingerne benyttes til at udforme en kalibreret
BSim model, der anvendes til at udføre nye simu-
leringer baseret på DRY vejrdata, for at sikre at et
godt indeklima opnås for den resterende del af året.

Den femte del af rapporten generaliserer kon-
ceptet om de termoaktive dæk ved, at ændre produk-
tionen af kølevandet fra grundvandskøling til an-
vendelse af en kølekompressor.

Rapportens indhold er frit tilgængeligt, men offentliggørelse
med kildeangivelse må udelukkende ske efter aftale med forfatterne.





SUMMARY

This report deals with the concept of thermo active building systems which is relatively new in
Denmark, TABS, used in Visionshuset in Aalborg. The overall focus was to find the best strategy
for the cooling systems in the building, so that the best indoor environment is obtained by use of the
least amount of energy.

The first part of the report presents the chosen area in the office building used for the measure-
ments, which was chosen to be an open office on the 1st floor of the building. It also presents the
systems used in the building for cooling, which in Visionshuset are both the TABS but also cool-
ing by ventilation air. The water supply is delievered by ground water cooling for both the TABS
and cooling coil in the ventilationsystem. The best indoor environment was obtained by fulfilling
demands which is stated in the first part.

For the second part of the report, the results from the measurements before changing the system
strategy are presented, both for the internal loads, indoor environment and the efficiency from the
cooling systems. The measurements showed that the systems in the building were not working as
planned, which means that there were problems with excess temperatures and that the employees
felt draught from the ventilation, caused by low flow rates.

The results from the first period of the measurements are used to create a BSim model which
is presented in the third part of the report, from which new strategies for the systems are analysed.
Through different analyses it was found, that a water supply temperature to the TABS of 15◦C gave
the lowest primary energy consumption and the best indoor environment. It was also found that
having the TABS active for 24 hours a day, gave the best indoor environment, but also the highest
primary energy consumption, compared to having the TABS active in the day or night. The Day
scenario gave a better indoor environment and lower energy consumption than the scenario Night.
It is also found that if the cost on a hourly basis for the energy is taking into account, the scenario
Night had a lower cost than scenario Day.

The strategies chosen for the forth part of the report to be used in Visionshuset were the scenarioes
Night and Day. When the results were compared to the previos results from the second part, it was
found that the indoor environment was better, where the weather and the internal conditions were
almost the same. The operative temperatures were all within category B, which is between 20 and
24◦C. From the measurements of the scenarioes Night and Day in Visionshuset, the results for the
internal heat loads and weather were used to create a calibrated BSim model for both scenarioes,
from which new simulations for a whole year were done. The results of the calibrated BSim model
indicated, that if Visionshuset uses one of the scenarios, the operative temperature is within category
B most of the year.

For the fifth part of the report, the supply of the cooling water for the TABS and cooling coil was
investigated with use of the a cooling compressor instead of ground water cooling. It was found that
when using a cooling compressor it is better energy wise to use a higher supply temperature.
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LÆSEVEJLEDNING

Projektrapporten indeholder selve rapporten samt et appendiks bagerst i rapporten, der består af
detaljeret beregninger, tabeller og figurer. Som supplement er der vedlagt et CD bilag, hvor ekstra
materiale og beregninger til rapporten findes. Henvisninger til det elektroniske bilag vil ske således,
G.1 - filnavn, hvor første del henviser til bilagsnummeret og anden del til en specifik mappe på
CD’en. Hvis der er flere filer i mapperne henvises der med, C.2.1 - navn, hvor første del igen henviser
til bilagsnummeret og anden del til et specifikt dokument i mappen. Gennem projektet anvendes
tegningsmateriale fra COWI A/S, der kan findes på det digitale bilag. Hvis bogstavet i en reference
er angivet med G er det altid til det digitale bilag.

Kapitler i rapporten er kronologisk nummeret hvor samtlige tabeller og figurer er nummereret i
henhold til kapitlet. Dermed har den første figur i kapitel 3 nummer 3.1, den anden har nummer 3.2
osv. Hvis der ikke er angivet kilde på figurer er de egenproduktion. På samtlige figurer er nord opad,
hvis ikke andet er angivet.

Kildehenvisningerne er alle samlet i en litteraturliste bagerst i rapporten. Kildehenvisning an-
gives efter Harvardmetoden, således en kilde i teksten refereres med [Efternavn, År], dog angives
standarder og anvisninger med deres navne. Kilden kan være præciseret ved angivelse af afsnit eller
sidetal, eksempelvis [Erhvers- og Byggestyrelsen 2011, stk. 6,1]. Hvis der er mere end én forfatter
til kilden, er disse angivet med "et al". Litteraturlisten angiver alle kendte informationer som forfat-
ter, titel og udgave hvis det er bøger og forfatter, titel og dato for download hvis det er internetsider.
Hvis en kilde er placeret inden et punktum i en sætning, henviser den kun til sætningen, hvorimod
hvis den er placeret efter punktum, så henviser den til hele afsnittet.
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1. INDLEDNING

Eternitgrunden i centrum af Aalborg blev i 2005 ledig, da Dansk Eternit, nu kaldet Cembrit, flyttede
sin produktion til udlandet. Efterfølgende gik COWI, Aalborg Kommune og Søren Enggaard A/S
sammen om at planlægge dette industriområde til en helt ny bydel. Eternitgrunden er stor og kommer
til at rumme komplekse trafikale, landskabsmæssige og kulturhistoriske problemstillinger, hvorfor
der har været behov for at inddele grunden i mindre dele. Lokaliteten af eternitgrunden er illustreret
på figur 1.1. Grundet områdets store størrelse er det valgt at både boligområder, erhvervsområder
samt indkøbsmuligheder skal placeres på grunden, hvilket vil give et blandet bymæssigt område.

Aalborg kommune har i samarbejde med COWI udarbejdet en lokalplan for området som be-
skriver bebyggelsesomfanget, udseendet og de omkringliggende arealer. På figur 1.2 ses et billede af
området opridset med sort. [A/S 2012] [Aalborg Kommune 2012]

Eternitten

50 km

2 km
Matrikelskellet
By- og bydelsafgrænsningen

Østre Allé

Sø
nd

er
br

o

Figur 1.1: Placering af eternitgrun-
den i Aalborg. [Krak 2012]

Figur 1.2: Plan over eternitten. [Aal-
borg Kommune 2012]

På eternitgrunden er en af de allerede nu opførte bygninger en erhvervsmæssig bygning udviklet af
Søren Enggaard A/S og projekteret af COWI. Bygningen stod færdig i foråret 2012, hvor COWI
ligeledes selv flyttede ind. Det nye store kontordomicil har fået lokalitet på Visionsvej helt ud til
Østre Allé med tilnavnet Visionshuset og rummer i alt 12.198 m2. [Søren Enggaard A/S 2012]
Hvordan kontordomicilet er udformet kan ses på figur 1.3. Det særlige ved det nye kontordomicil er
at, én af de to anvendte kølesystemer er termoaktive dæk.
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KAPITEL 1 - INDLEDNING

Figur 1.3: Visionshuset udformning. [KFP Arkitekter 2013]

Termoaktive dæk består af et huldæk hvor der i bunden er indstøbt køleslanger, se illustration på
figur 1.4. Benævnelsen, termoaktive dæk, er givet fordi konstruktionen aktivt påvirkes af indvendig
køling samtidig med at betonens akkumulerende evne udnyttes. Denne form for aktivering af kon-
struktionen sker ved, at når det store kølebehov opstår i kontoret kan bygningen „trække“ varmen ud
og der vil dermed forekomme en lagring i bygningen.

Fordelen ved anvendelsen af de termoaktive dæk er mange. Fremløbstemperaturen til køling er
én af dem. Grundet funktionen af de termoaktive dæk kan en høj fremløbstemperatur anvendes, i
forhold til en lav fremløbstemperatur anvendt i køleflader. Det gør det oplagt at udnytte et integreret
system, så som vedvarende energi eller grundvandskøling, som kan opnå en fremløbstemperatur tæt
på den nødvendige. Samtidig giver det en energibesparelse på grund af et mindre elforbrug til køling
og ventilation. Endvidere er pladsbesparelse en fordel i forhold til anvendelse af de termoaktive
dæk, da installationerne vil optage mindre plads da de normale installationer kan mindskes eller helt
undlades, hvilket kan resultere i en besparelse i etagehøjden eller at der kan tilføjes en ekstra etage.
Yderligere har de termoaktive dæk ikke en tilsvarende omkostning til et ventilationssystem og der
vil af den grund forekomme en besparelse i anlægsudgifterne. [Hansen et al. 2002] [Hummelshøj
et al. 2002] Alle disse fordele ved anvendelse af de termoaktive dæk bidrager til at leve op til de nye
skærpede energikrav i BR10, samtidig med at de sikrer et behageligt indeklima.

Figur 1.4: Termoaktivt huldæk med indstøbte køleslanger. [Spæncom 2012]

Anvendelsen af de termoaktive dæk er mere udbredt i udlandet, hvor de har været anvendt i mange
år, mens det i Danmark stadig er forholdsvis nyt. En af ulemperne i begyndelsen var, at der ikke
var en producent der fremstillede præfabrikerede dækelementer i beton med indstøbte plastrør, men
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AFSNIT KAPITEL 1 - INDLEDNING

som årene er gået har producenten Spæncom nu et præfabrikeret termoaktivt dækelement [Spæncom
2012].

Det er inden for de seneste år blevet attraktivt at anvende termoaktive dæk grundet de økonomiske
besparelser, men samtidig også fordi de bidrager til at opnå de skærpede energikrav som kom i 2010,
hvor energiforbruget for 2010 kravet reduceres med 25%, 2015 kravet reduceres med 50% og 2020
kravet reduceres med minimum 75% i forhold til 2008 kravet. [Erhvers- og Byggestyrelsen 2009a]
Det er derfor vigtigt at finde alternativer til opførelse af bygninger, for at opnå de meget stramme
energikrav der er i sigte for bygninger i fremtiden.

Til trods for at de termoaktive dæk burde være tilstrækkelig til at levere det nødvendige kølebe-
hov, opføres nogle bygninger ligeledes med mekanisk køling via ventilationsanlægget som et sup-
plerende kølesystem, hvilket også er tilfældet i det nye kontordomicil på eternitten [Hansen et al.
2002]. Dette skyldes manglende beviser på, at de termoaktive dæk fungerer optimalt uden brug af
mekanisk ventilation med køleflade. Hvis det skal kunne betale sig ligeledes at have et mekanisk
ventilationssystem med køling må det ikke være overdimensioneret samtidig med at styringsstrate-
gien af de to systemer skal være gennemtænkt, for at et lavt energiforbrug kan opnås sammen med
et termisk godt indeklima.

PROJEKTVISION

I dette projekt ønskes det, at undersøge anvendelsen af termoaktive dækkonstruktioner til køling af
Visionshuset på den tidligere eternitgrund i Aalborg, hvor COWI har kontor. Det ønskes at undersøge
kølingen af bygningen ved brug af de termoaktive dæk i samspil med køling via den mekaniske
ventilation, der ligeledes er til rådighed i bygningen. Der fokuseres på styringsstrategier mellem
disse to kølesystemer og på hvorledes en optimal styring vælges ved brug af mindst mulig energi
således der stadig opretholdes et acceptabelt indeklima, hvor det tilstræbes at overholde kategori B
efter DS/CEN/CR 1752 og DS/EN 15251. Til at belyse dette, udføres der i samarbejde med COWI
målinger i bygningen til vurdering af indeklimaet og køleydelsen. Da det ikke er muligt at måle i
hele bygningen, afgrænses der til et repræsentativt kontorområde på 1. sal, således sammenhængen
mellem indeklimaet og energiforbruget antages gældende for den resterende del af bygningen.

Det tilstræbes ud fra målingerne i kontorområdet, at opstille en BSim model med anvendelse af
de målte interne belastninger, således en styringsstrategi for systemerne i bygningen kan vælges på
baggrund af opretholdelsen af et tilfredsstillende indeklima med et lavt energiforbrug.

Det ønskes ligeledes at benytte de fundne styringsstrategier fra BSim til anvendelse i Visions-
huset, således det er muligt at vurdere de termoaktive dæks virkning på indeklimaet og køleydelsen,
samt udføre en kalibreret BSim model, der sikre en præcis beregning for bygningens styresystemer.

Endvidere ønskes det at generalisere anvendelsen af de termoaktive dæk, ved at ændre produk-
tionen af kølevand fra grundvandskøling til anvendelse af en kølekompressor. Dette ønskes undersøgt
i beregningsprogrammet Pack Calculation II.
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2. BYGNINGSBESKRIVELSE

I dette kapitel beskrives Visionshuset ud fra de givne arkitekt og tekniske tegninger af bygningen som
findes i CD bilag G.1.1. Bygningens udformning, anvendelse samt installationer vil blive beskrevet.
Det vil ligeledes fremgå hvordan styringen for systemerne er tiltænkt i bygningen.

Visionshuset på eternitgrunden består af i alt fem blokke der rummer 12.198 m2, hvilket udgør 4
etager samt kælder. Blok A og B er kædet sammen via blok C til blok D og E, som illustreret på
figur 2.1. Kontordomicilet huser forskellige virksomheder hvoraf COWI’s Aalborg afdelingen har
kontor i blok A og B med et samlet areal på 3.932 m2. Placeringen i forhold til Østre Allé kan
ligeledes ses på figur 2.1.

ED

C

A
B

Østre
 Allé

N

Figur 2.1: Placering af de fem blokke for Visionshuset. [COWI A/S et al. 2010]

Dette projekt er som beskrevet i afsnit 1 - Projektvision afgrænset til et udvalgt kontorområde, hvor
1. sal i blok B er valgt. Området er valgt ud fra et ønske om solindfald fra syd, hvilket er tilfældet,
da blok E ikke skygger. 3. sal er fravalgt grundet den komplicerede geometri af loftet som ikke er
jævnt.

A

4017336093
76266

14
97

6

19
22

4

N

B

Figur 2.2: Oversigtsplan af 1. sal. Markeringen med rødt indikerer kontorområdet der
undersøges. Alle mål er i mm. [COWI A/S et al. 2010]

7



KAPITEL 2 - BYGNINGSBESKRIVELSE

Det helt nøjagtige område som undersøges på 1. sal er markeret med rødt på figur 2.2, hvor målene på
blok A og B ligeledes er angivet. Det valgte område er et åbent storrumskontor med 10 arbejdspladser
som i alt udgør 134 m2. Detaljeret mål af det valgte kontorområde er angivet på figur 2.3, hvor
indretningen ligeledes er angivet.

2188 1412 2188 1412 2188 1412 2188 1412

Storrumskontor
134 m2

Garderobe Te køk.
Tr

ap
pe

ru
m

Elevator

1012 1512

68
16

ToiletWC

Møderum

12880

24
00

Bo
rd

Reol

N

Figur 2.3: Detaljeret mål af området samt indretningen med borde og reoler. Alle mål er i
mm. [COWI A/S et al. 2010]

Figur 2.4: Indretningen af kontoret på
1. sal blok B.

Figur 2.5: Nærbillede af to arbejd-
spladser.
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AFSNIT KAPITEL 2 - BYGNINGSBESKRIVELSE

Indretningen af kontoret i virkeligheden kan ses på figur 2.4 og 2.5. I sammenhæng med det valgte
område er der en åbning til et te køkken, hvorfra der også er indgang til et større mødelokale, som
ligger op af det valgte område. Ligeledes er der fra gangen, som er i et med kontoret, en indgang til
garderobe samt toiletter, hvor også skaktene til ventilation og de termoaktive dæk er placeret, end-
videre er der en indgang fra gangen som fører til trappeopgangen. Alt dette er illustreret på figur 2.3.
På figur 2.6 er et snit af kontoret illustreret, hvor højden af kontoret, gangen og det nedhængt loft er
angivet.
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Figur 2.6: Tværsnit af kontoret med højde angivelser. Alle mål er i mm. [COWI A/S et al.
2010]

Som nævnt tidligere er der i Visionshuset anvendt termoaktive dæk til køling. De termoaktive dæk
køler primært ved stråling, men idet der er nedhængt loft og installationer lige under dækket, for-
mindskes strålingen og konvektionen får derfor en større betydning. Derfor er konvektionen i dette
tilfælde afgørende for varmetransporten, hvorfor det er vigtigt at luften i rummet har „fri adgang“
til overfladen af de termoaktive dæk. Af denne grund er det nedsænket loft udformet anderledes end
traditionelle lofter.

Figur 2.7: Loftet i virkeligheden
hvor indblæsnings-, udsugnings-, samt

belysningsarmaturer er synlige.

Figur 2.8: Placering af de perforerede
loftsplader i forhold til arbejdsplad-

serne.
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Undersøgelser viser at med en dækning på 50% med almindelige loftsplader er køleydelsen næsten
uændret i forhold til hvis der intet nedsænket loft havde været [Weitzmann et al. 2008]. I det af-
grænsede kontorområde er 58% af loftet tildækket med almindelige loftsplader samt armaturer og de
resterende 42% med perforerede loftsplader. På figur 2.7 og 2.8 ses hvordan loftet i virkeligheden er
opført og på figur 2.9 er placeringen af de forskellige loftsplader i det valgte område illustreret, hvor
placeringen af belysningsarmaturer samt udsugnings- og indblæsningsarmaturer fra den mekaniske
ventilation kan ses.

Perforerede stål loftsplader

Nedhængt 600x600x40 mm systemloft

Nedhængt 600x600x15 mm systemloft

Lysarmatur

Lysarmatur

Ventilation ud 

Ventilation ind

N

Figur 2.9: Loftsplan med perforerede og almindelige loftsplader samt diverse armaturer
for det udvalgte kontorområde på 1. sal i blok B. [COWI A/S et al. 2010]

2.1 KØLESYSTEMER

Som nævnt anvender Visionshuset termoaktive dæk til køling og mekanisk køling via ventilations-
luften som supplement. Disse installationer og deres styring vil i dette afsnit blive kort beskrevet ud
fra tegninger, principskitser samt oplysninger fra COWI.

2.1.1 TERMOAKTIVE DÆK

Betonelementerne anvendt som termoaktive dæk er specielt udført til formålet, hvilket vil sige at der
er implementeret plastslanger nederest i dækkene, se figur 1.4, og kan derved anvendes til køling.
Betonelementerne består af et almindeligt huldæk med standard målene for bredde og tykkelse på
henholdsvis 1,2 m og 0,4 m, som vist på figur 2.10. Forskellen fra et almindeligt betondæk og et
termoaktivt dæk er den ekstra tykke bundplade som består af indstøbte 20 mm PEX-rør som løber
langs udsparingerne i betonelementet, som ligeledes er illustreret på figur 2.10. [Spæncom 2012]
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50

150

100

1200

58 75

290

35

400 Udsparing

Slange

Figur 2.10: Tværsnit af et termoaktivt dæk hvor slanger samt udsparinger er angivet. Alle
mål i mm. [COWI A/S et al. 2010]

Slangerne implementeret i dækkene føres i bygningen fra teknikrummene i hver blok og fordeles
herefter til deres respektive etage gennem skakte. Der er 10 dækelementer i det udvalgte kontorom-
råde fordelt på fire kølekredse med to eller tre dækelementer i hver kreds, se figur 2.11.

KF  KR

104 l/h154 l/h154 l/h104 l/h

Køling, frem (KF)
Køling, retur (KR)
Kølekreds
Slanger i dækelement

N

Figur 2.11: Skitse af placering, tilslutning og vandmængder til de termoaktive dæk. [COWI
A/S et al. 2010]

Det valgte kontor er lokaliseret ved siden af en skakt, hvor slangerne er tilsluttet en streng som er ført
via skakten. Placeringen af slangerne i dækkene kan ligeledes ses på figur 2.11 samt den konstant
tilførte vandmængde til hver kølekreds.
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KAPITEL 2 - BYGNINGSBESKRIVELSE

De termoaktive dæk styres ved regulering af fremløbstemperaturen, mens vandmængden altid
holdes konstant. Der er fastsat en fremløbstemperatur på 15◦C, dog styres fremløbstemperaturen
efter en beregning af den aktuelle dugpunktstemperatur, ved brug af udetemperaturen og den rela-
tive luftfugtigheden udenfor [Hesselholt 2013]. I denne bygning er der som forsyningskilde til de
termoaktive dæk valgt grundvandskøling som gør det oplagt at anvende lave fremløbstemperaturer.
Styringen af de termoaktive dæk er beskrevet i afsnit 2.2 - Styring af systemer.

2.1.2 VENTILATIONSSYSTEM

Som supplement til de termoaktive dæk har COWI valgt at benytte køling via ventilationsluften.
Kølefladen til ventilationsanlægget er, ligesom de termoaktive dæk, tilsluttet grundvandskølingen.
Fordeling og placering af indblæsnings- og udsugningsarmaturer er illustreret på figur 2.12, hvor
den maksimalt dimensionerede luftmængde ligeledes kan ses.

292 m3/h 292 m3/h

292 m3/h292 m3/h

292 m3/h

292 m3/h292 m3/h
292 m3/h

Indblæsningsarmatur
Udsugningsarmatur

VAV spjæld
Lyddæmper

N

Figur 2.12: Fordeling og placering af indblæsnings- og udsugningsarmaturer samt tilførte
luftmængder. [COWI A/S et al. 2010]

Indblæsnings- og udsugningsarmaturerne er fra Lindab og er af typen RS14-H-200, se figur 2.13.
Den tekniske data for armaturerne kan findes i G.1.2.
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Figur 2.13: Insblæsnings- og udsugningsarmatur fra Lindab. [Lindab 2013]

Ventilationsaggregatet tilhørende kontorområdet er placeret i kælderen og forsyner hele blok B. Da
det primære kølesystem i bygningen er de termoaktive dæk og den mekaniske køling via ventilations-
luften kun er et supplement, er det mekaniske ventilationsanlæg ikke fuldt dimensioneret til at kunne
køle bygningen alene i maksimalt belastede situationer [Hesselholt 2013]. Ventilationssystemet an-
vendes samtidig til natkøling, hvor der kun benyttes 100% frikøling. Styringen af ventilationen er
beskrevet i afsnit 2.2 - Styring af systemer.

2.2 STYRING AF SYSTEMER

Ved enhver bygningens dimensionering bestemmes det hvordan systemerne skal styres, men den
aktuelle styring i Visionshuset er ikke som den var tiltænkt, da der har været kommunikationsfejl
mellem ingeniørene og de udførende aktører. Af denne grund beskrives det hvordan styringen var
tiltænkt, men igennem rapporten vil den aktuelle styring fremgå.

Den tiltænkte drift styring var oprindeligt tiltænkt styret efter ur funktion for nat- og dagdrift. De
termoaktive dæk er fra starten tænkt anvendt i natdrift, hvor de aktiveres ved en rumtemperatur på
23◦C, målt ved en temperaturføler i rummet og deaktiveres når en rumtemperatur på 20◦C er opnået.
Der suppleres med natkøling, via frikøling med inaktiv varme- og køleflade, som kun aktiveres hvis
følgende betingelser er opfyldt; udetemperaturen er 3◦C lavere end rumtemperaturen, rumtempera-
turen er højere end de 20◦C hvilket er stop setpunktet for køling samt at ur funktionen er i natdrift
og der er mindre end x antal timer til dagdrift.

Ved overgang til dagdrift deaktiveres de termoaktiv dæk, men kun hvis rumtemperaturen er lavere
end rumtemperaturen for styrende komfort temperatur ved kølefunktion i dagdrift, hvilket er 24◦C.
Når de termoaktive dæk derved deaktiveres anvendes dagdrift systemerne efter behov. Den anvendte
mekaniske ventilation reguleres efter rumtemperatur samt CO2. Minimums luftmængden skal være
tilfredsstillende for opblanding med rumluften ved anvendelse af indblæsning med underkølet luft.
Dette skabes ved at VAV-spjæld reguleres mellem 50-100%, med en varierende luftmængde reguleret
efter tryktabet i indblæsningskanalen. Indblæsningstemperaturen opnået via ventilationskølefladen,
er tiltænkt styret efter en temperatur på 2-3◦C lavere end rumtemperaturen og dermed udsugnings-
temperaturen, hvilket er tiltænkt styret efter en kurvefunktion, udført som en trinkurve, som skal
tillade en minimumstemperatur på 16◦C.

Ved behov for køling i dagdrift, det vil sige ved anvendelse af ventilationskølefladen, er det
tiltænkt af varmefladen aktiveres for at sikre en minimums indblæsningstemperatur. Hvis der intet
behov for køling er, og rumtemperaturen er mindre end setpunktet for køling på, 24◦C, omstilles
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KAPITEL 2 - BYGNINGSBESKRIVELSE

ventilationen til varmefunktion som derved sikrer at ventilationsaggregatet anvender en indblæs-
ningstemperatur lig med komforttemperaturen for varmefunktion på 21◦C.

Den anvendte grundvandskøling er tiltænkt startet, hvis der er behov for køling ved anvendelse
af de termoaktive dæk eller kølefladen, og stoppes igen hvis ingen af de førnævnte kølesystemer er
aktive. Funktionsbeskrivlse udført af COWI selv kan findes i CD bilag G.1. [A/S 2013]

14



3. INDEKLIMA KRAV

Til vurdering af indeklimaet i storrumskontoret, beskrevet i kapitel 2 - Bygningsbeskrivelse, klar-
lægges krav og normer til opretholdelse af et fornuftigt indeklima i dette kapitel.

Når indeklimaet i en bygning skal vurderes ses der på det termiske, atmosfæriske, akustiske og
visuelle indeklima. Da dette projekt omhandler brugen af termoaktive dæk anvendt til køling, er
det primært det termiske indeklima der fokuseres på. Det atmosfæriske indeklima undersøges i en
mindre grad for at sikre tilstrækkelig lufttilførsel fra ventilationen, mens det visuelle og akustiske
indeklima ingen interesse har i dette projekt. Det termiske og atmosfæriske indeklima vurderes ud
fra DS/CEN/CR 1752 og DS/EN 15251 og bruges til at vurdere den mest optimale styringsstrategi til
kølesystemerne.

3.1 TERMISK INDEKLIMA

Til vurdering af det termiske indeklima bruges indekserne PMV (Predicted Mean Vote) og PPD
(Predicted Percentage of Dissatisfied). PMV-indekset knytter den psykofysiske 7-trinsskala sammen
med komfortligningen og angiver en forventet middelbedømmelse for en større gruppe personer
som funktion af beklædning, aktivitetsniveau, lufttemperatur, lufthastighed, luftfugtighed og middel-
strålingstemperatur. PPD-indekset angiver det procentvise antal i en større gruppe der er utilfredse
med det termiske indeklima. I tabel 3.1 ses PMV og PPD indeks for kategori A, B og C.

Kategori PMV PPD [%]

A -0,2 < PMV < +0,2 < 6

B -0,5 < PMV < +0,5 < 10

C -0,7 < PMV < +0,7 < 15

Tabel 3.1: Kategorier for PMV og PPD. [DS/CEN/CR 1752 2001]

Det termiske indeklima vurderes i dette projekt først og fremmest ud fra den operative temperatur.
Det komfortmæssige aspekt giver anledning til en operativ temperatur valgt på baggrund af beklæd-
ningen. Det forventes at beklædningen er ens for sommer og vinter da der er tale om et kontorområde,
hvorfor den operative temperatur således forsøges holdt konstant hele året. Det ønskes at opretholde
en operativ temperatur således et PPD-indeks på 10% opnås, svarende til kategori B i tabel 3.1. Den
operative temperatur bestemmes derfor ud fra figur 3.1, med en forventet beklædning på 1,0 clo og
et aktivitetsniveau på 1,1 met, svarende til en middelværdi af en stillesidende og stående person,
hvilket giver en operativ temperatur på 22◦C. Skraveringen på figur 3.1 angiver en acceptabel tem-
peraturvariation, således at der stadig er 10% utilfredse, hvilket i dette tilfælde giver anledning til en
maksimal temperatur på 24◦C og en minimums temperatur på 20◦C svarende til kategori B. Dette
ses også af tabel 3.2, hvor kategori A, B og C er opstillet for den operative temperatur med PPD og
PMV indekser svarende til deres respektive kategori i tabel 3.1.
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KAPITEL 3 - INDEKLIMA KRAV

Figur 3.1: Operativ temperatur som funktion af beklædning og aktivitetsniveau. [DS 474
1993]

Kategori A B C

Operativ temperatur [◦C] 22 ± 1 22 ± 2 22 ± 3

Tabel 3.2: Kategorier for operativ temperatur ud fra en beklædning på 1,0 clo og et ak-
tivitetsniveau på 1,1 met. [DS/CEN/CR 1752 2001]

Da komfortklasserne ikke er et krav sikres det samtidig, at grænsen for overtemperaturer fra BR10
overholdes. Kravene i BR10 7.2.1 stk. 13 angiver, at bygherren for kontor byggeri selv kan vælge
antallet af timer over 26 og 27◦C. Da disse ikke kendes vælges kravene fra boliger, hvor et mak-
simalt timeantal på 100 timer over 26◦C og 25 timer over 27◦C skal være overholdt. [Erhvers- og
Byggestyrelsen 2011]

Den anden parameter det termiske indeklima vurderes ud fra er den vertikale lufttemperaturgra-
dient, der beskriver temperaturforskellen mellem en persons ankel- og hovedhøjde som angivet i
tabel 3.3.

Målepunkter Anbefalet højder [m]
Siddende Stående

Hovedhøjde 1,1 1,7

Abdomenhøjde 0,6 1,1

Ankelhøjde 0,1 0,1

Tabel 3.3: Anbefalet målehøjder over gulv, til vertikal lufttemperaturgradient. [DS 474
1993]
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Kategorierne angivet i tabel 3.4 beskriver den maksimal tilladelige temperaturforskel, og er knyttet
til PMV og PPD-indekset angivet i tabel 3.1. Det ønskes som minimum at opretholde kategori B.

Kategori A B C

Vertikal lufttemperaturgradient [◦C] < 2 < 3 < 4

Tabel 3.4: Kategorier for vertikal lufttemperaturgradient. [DS/CEN/CR 1752 2001]

3.2 ATMOSFÆRISK INDEKLIMA

Det atmosfæriske indeklima bedømmes i dette projekt ud fra CO2-koncentrationen, der er ligeledes
opdelt i tre kategorier og kan ses i tabel 3.5, hvor værdierne er angivet foruden udekoncentrationen.

Kategori A B C

CO2-koncentration [ppm] 350 500 800

Tabel 3.5: Kategorier for CO2-koncentrationen foruden CO2-koncentration udendørs.
[DS/EN 15251 2007]

Ud fra kategorierne ønskes det at opretholde en CO2-koncentration på 500 ppm, svarende til kategori
B.
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4. INTRODUKTION TIL MÅLINGER

I dette kapitel vil en kort beskrivelse af målingerne på COWI fremgå. Det beskrives hvilke målinger
der anvendes til bestemmelse af indeklimaet og køleydelsen samt hvordan udstyret er opstillet i byg-
ningen.

For at vurdere indeklimaet og køleydelsen i det valgte kontorområde er målinger foretaget. Må-
lingerne benyttes til at vurdere den pågældende styring i bygningen, således et referencegrundlag for
indeklimaet og køleydelsen opnås inden de nye styringsstrategier implementeres. Målingerne anven-
des yderligere til at få kendskab til de interne belastninger samt styringen af systemerne, således en
model til simuleringer af styringsstrategierne kan foretages.

Til bestemmelse af indeklimaet er den operative temperatur, den vertikale lufttemperaturgradient
samt CO2-koncentrationen valgt målt. Endvidere for at kontrollere den interne belastning i kontoret,
er afgivelsen fra det elektriske udstyr og belysning målt mens personbelastningen er observeret.
Til bestemmelse af køleydelsen for de termoaktive dæk er energimålere påsat og måler frem- og
returløbstemperatur samt vandmængde. Til bestemmelse af køleydelsen til det mekaniske ventila-
tionsanlæg anvendes målinger for luftmængden samt indblæsning- og udsugningstemperatur. Både
de termoaktive dæk og den mekaniske ventilation er en del af indeklimaet, da det er disse systemer
der skal sørge for opretholdelsen af det tilfredsstillende indeklima. Alt udstyret anvendt til måling
samt placeringen af udstyret er beskrevet i afsnit 4.1 - Opstilling af udstyr og for yderligere forklar-
ing henvises til målebeskrivelsen i G.6.1. I målebeskrivelsen foreligger dybere beskrivelse af alt
udstyret, hvor og hvordan udstyret er opstillet samt en beskrivelse af kalibreringen med tilhørende
kalibreringsudtryk for udstyret.

4.1 OPSTILLING AF UDSTYR

Udstyret anvendt til måling af indeklimaet og køleydelsen er opdelt i hvad der er placeret i kontoret
og hvad der er placeret over det nedhængte loft, benævnt henholdsvis udstyr placeret på gulvplan og
loftplan.

Alt udstyr som er placeret på gulvplan er vist på figur 4.1. A og B angivelsen henviser til hver sin
temperatursøjle med påsat termoelementer placeret i udvalgte højder fra gulv til loft, nummereringen
for de placerede termoelementer for de udvalgte højder er angivet i tabel 4.1.

Højdeplacering [m] 0,10 0,60 1,10 1,10 Op 1,70 2,00 2,30 2,60 2,88

A 33 34 35 36 37 38 39 40 41

B 32 31 30 29 28 27 26 25 24

Tabel 4.1: Nummerering af termoelementer på temperatursøjle A og B. Op angiver måling
af operativ temperatur.
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Nummereringerne for alle termoelementerne er givet for at vide hvilket termoelement der er opsat i
kontoret og vil senere i rapporten blive benævnt ved disse nummereringer. Måleusikkerheden for de
tykke termoelementer er beregnet til 0,087 K, jf. målebeskrivelsen i G.6.1. De udvalgte højder fra
0,1 til 1,7 m er valgt på baggrund af kravene for den vertikal lufttemperaturgradient som beskrevet i
kapitel 3 - Indeklima krav og de resterende højder er valgt for at have indblik i temperaturforskellen
fra gulv til loft. På figur 4.3 ses et snit af kontoret hvor temperatursøjlen med de tilhørende måle-
punkter er illustreret.

Endvidere er der på hver temperatursøjle påsat et termoelement til måling af operativ tem-
peratur, hvor nummereringen samt højdeplacering ligeså er angivet i tabel 4.1. Eltek følerne til
måling af CO2-koncentrationen placeret på gulvplan er illustreret på figur 4.1. Eltek følerne har
en måleusikkerhed på ±50 ppm + 3% af den målte værdi [Larsen et al. 2012].

Elmålerne er tilkoblet alt elektricitet, hvilket indebærer EDB samt almindelig strømstik, hvor de
almindelige strømstik er styret til at slukke om natten. Hver elmåler er tilkoblet alt elektricitet fra
to borde med undtagelse af elmåler nummer 5, hvor tre borde er tilsluttet, samt elmåler nummer 3,
hvor et bord er tilsluttet, placeringen af målerne ses på figur 4.1.

Kontorområde

Gang

1 2

4

3

5

ElmålerEltek komfort

B

A

Temperatursøjle

2

1

3

Figur 4.1: Markering af udstyret placeret på gulvplan i kontorområdet.

På figur 4.2 og 4.3 er det illustreret hvor udstyret er placeret for loftplan, hvilket indebærer ud-
styr placeret henholdsvis over og på under siden af det nedhængte loft. Termoelementerne F og G
som vist på figur 4.2 henviser til en række tynde termoelementer til måling af overfladetemperatur,
hvilket er påsat på underkanten af dækket, overside af det nedhængte loft samt på undersiden af det
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nedhængte loft, se 4.3, hvilke termoelementer der tilhører de angivne placeringer for F og G ses i
tabel 4.2.

Placering F G

Underkant af dæk 87 77

Overside af nedhængt loft 88 78

Underside af nedhængt loft 89 79

Tabel 4.2: Nummerering af tynde termoelementer til måling af overfladetemperatur påsat
dæk samt over- og underside af det nedhængte loft.

For at kende til overfladetemperaturen på væggen ud mod det fri er der placeret tynde termoelementer
på væggen samt ruden angivet som E for termoelementerne på figur 4.2 og 4.3. Måleusikkerheden
er for de tynde termoelementer beregnet til 0,086 K, se målebeskrivelsen i CD bilag G.6.1.

EnergimålerEltek komfortTermoelementer Elmåler Eltek tryk

4

G

F

3 2 1

1

D

4

5

6

8

C
7

E

Gang

Kontorområde

Perforerede stål loftsplader

Nedhængt 600x600x40 mm systemloft

Nedhængt 600x600x15 mm systemloft

Lysarmatur

Lysarmatur

Ventilation ud 

Ventilation ind

Figur 4.2: Markering af udstyret placeret på loftplan i kontorområdet.

23



KAPITEL 4 - INTRODUKTION TIL MÅLINGER

EnergimålerEltek komfort/    Termoelementer Elmåler Eltek tryk

1

E

Temperatursøjle A

C D

4, 6

Temperatursøjle B

F G1-4 5

7 8

Figur 4.3: Snittegning af kontorområdet med markering af placeret udstyr.

Endvidere er der på figur 4.2 og 4.3 markeret termoelementer med C og D hvilket udgør tykke
termoelementer isat indblæsnings- og udsugningsarmaturerne til måling af temperaturen fra disse,
hvor nummereringen af termoelementerne kan ses i tabel 4.3.

C - Indblæsning D - Udsugning

42 44

43 45

Tabel 4.3: Nummerering af tykke termoelementer til måling af indblæsnings- og udsugn-
ings temperatur isat armaturene.

Ensartet med Eltek følerne placeret på gulvplan er der placeret tre Eltek følere til komfortmålinger
over det nedhængte loft. Elmålerne placeret på loftsplan er til måling af belysning, hvor der fore-
findes to forskellige belysningsarmaturer i kontoret se figur 4.2. Grundet dette er der påsat en måler
på hver af disse, hvor der kun måles på ét armatur af hver type da det antages at effekten er ens
for armaturerne af samme type. Energimålerne som indeholder en vandstrømsmåler samt frem- og
returløbstemperaturføler er påsat de fire kølekredse over det nedhængte loft, placeringen af målerne
er illustreret på figur 4.2 og 4.3. Måleusikkerheden for energimålerne er ±8% [Metrologi 2010].

For at måle trykket over indblæsnings- og udsugningsarmaturet til bestemmelse af luftmængden
er der påsat en Eltek trykdifference måler på indblæsnings- og udsugningsarmaturet. Det er valgt
kun at måle på et indblæsnings- og udsugningsarmatur da det antages at armaturerne er indreguleret
ens, jf. figur 2.12.

For at kende til vejrforholdene under målingerne er der anvendt en Eltek føler til måling af ude-
temperatur og CO2-koncentration, hvilket er placeret på altanen på 2. sal. Eltek følerne til måling
af temperaturen har en måleusikkerhed på ±0,4◦C [Larsen et al. 2012]. Endvidere er solstrålingen
målt, både vandret og lodret, men da det ikke har været muligt at komme på taget af Visionshuset,
måles den vandrette solstråling på taget af universitetsbygningen på Sohngårdsholmsvej 57, ca. 1 km
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fra Visionshuset, se figur 4.4. Den lodrette solstråling er målt ved opsættelse af et pyranometer på
den sydvestvendte facade på vinduet indtil mødelokalet.

Visionshuset

200 m

Figur 4.4: Kort over placering af Visionshuset i forhold til universitetsbygningen på
Sohngårdsholmsvej 57.
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5. INDEKLIMA OG KØLEYDELSE

I dette kapitel beskrives indeklimaet samt køleydelsen, for at opnå et referencegrundlag af kortorom-
rådet inden der foretages nogen form for ændringer. Indeklimaet og køleydelsen beskrives på bag-
grund af målingerne som beskrevet i kapitel 4 - Introduktion til målinger samt målebeskrivelsen i
CD bilag G.6.1.

Indeklimaet og køleydelsen ønskes klarlagt, således situationen inden ændring af styringen kendes.
Dette er nødvendigt både til viden i forhold til simuleringerne, foretaget i Del III - Simulering af
styringsstrategier, der anvendes til at fastsætte hvilken styringsstrategi der er mest optimal for denne
bygning samt til at sammenligne når den mest optimale styringsstrategi er afprøvet i kontorområdet.
Til bestemmelse af indeklimaet og køleydelsen er målingerne som beskrevet i kapitel 4 - Introduktion
til målinger benyttet og databehandlingen for måleresultaterne findes i CD bilag G.2.

Måleudstyret er opsat i januar 2013 og målingerne er påbegyndt midt i februar 2013, i henhold til
resultatbehandling af målingerne tages der udgangspunkt i månederne april og maj. April anvendes
til at få kendskab til hvordan indeklimaet samt køleydelsen er inden de valgte styringer anvendes i
maj, april vil derfor være reference perioden. April består af ugerne 14-17 og to dage af uge 18. Det
skal bemærkes at mandag i uge 14 samt fredag i uge 17 er helligdage og bør derfor antages som
weekenddage, da der ingen personbelastningen forefindes disse dage.

For at få et overblik over de kommende resultater er det i tabel 5.1 angivet hvilke dage der er
hverdage og weekend samt hvilke datoer der tilhører de pågældende uger.

April
Ugedag Uge 14 Uge 15 Uge 16 Uge 17 Uge 18

Mandag 1* 8 15 22 29

Tirsdag 2 9 16 23 30

Onsdag 3 10 17 24

Torsdag 4 11 18 25

Fredag 5 12 19 26*

Lørdag 6 13 20 27

Søndag 7 14 21 28

Tabel 5.1: Angivelse af hvilke datoer der er hverdage og weekend for april. * henviser til
de dage som er helligdage hvilket antages som weekenddag.

Det skal bemærkes at der i afsnit 4.1 - Opstilling af udstyr er beskrevet målinger som ikke er anvendt
i de kommende resultater.
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5.1 INTERNE BELASTNINGER

Den interne belastning består af personer, alt udstyr, hvilket indebærer computere, yderligere udstyr
så som bordlamper eller opladere, belysning samt solindstråling.

Den observerede personbelastning for april er angivet på figur 5.1 for uge 16 mens de resterende
uger for april kan ses på figur A.1-A.3 i appendiks A.1 - Personbelastning, hvor det skal bemærkes
at der er manglende data for d. 9., 10., 23., 29. og 30. april. Kontoret er indrettet til 10 personer, som
angivet i kapitel 2 - Bygningsbeskrivelse, men som det ses på figur 5.1 forekommer der aldrig en
belastning på 10 personer. Ud fra disse observationer ses der en maksimal belastning på 7 personer,
og at personer i perioder opholder sig på kontoret i weekenden, se d. 20. og 21. på figur 5.1. Ud
fra disse observationer vælges en brugstid fra klokken 6-19, hvilket vil anvendes gennem resten af
rapporten.
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Figur 5.1: Personbelastningen for uge 16, med antallet af personer for hver time.

Den interne belastning for udstyr for hver dag i april, er vist for hverdage samt weekender/helligdage
på henholdsvis figur 5.2 og 5.3.

På figur 5.2 er den målte belastning for udstyret for hverdage illustreret hvoraf det ses, at der er
en variation i kurvene, hvilket skyldes en variation i personbelastningen som er vist på figur 5.1 samt
figur A.1-A.3 i appendiks. Det er tydeligt at se, at omkring kl. 7 forekommer den høje belastning for
stort set alle dage, hvorimod det er forskelligt hvornår den falder igen, da det er varierende hvornår de
ansatte forlader kontoret. På figur 5.3 er den målte belastning for udstyret i weekenderne/helligdage
angivet, her er der større variation i belastningen hvilket skyldes, at der til tider er personbelastning i
weekenderne hvilket er illustreret på figur 5.1. Det ses ligeledes på figur 5.2 og 5.3, at der forekom-
mer en varierende belastning uden for brugstiden. Årsagen til dette kendes ikke, men kan skyldes en
variation af tændte computere eller andet udstyr i kontoret.
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Figur 5.2: Intern belastning for udstyr for hverdage i april angivet på timebasis. Hver
kurve angiver en hel dag, datoerne er angivet under grafen.
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Figur 5.3: Intern belastning for udstyr for weekender/helligdage i april angivet på time-
basis. Hver kurve angiver en hel dag, datoerne er angivet under grafen.

Den målte interne belastning for belysning for hverdage, er angivet på figur 5.4, hvor det er illustre-
ret, at kurverne for hverdagene giver varierende kurver ligesom kurverne for udstyr i hverdagene,
hvor det som for udstyr kan ses, at kl. 7 tændes lyset næsten hver dag og det varierer hvornår det
slukkes igen. På figur 5.5, hvilket er belastningen for belysning for weekender/helligdage, ses det,
at de er meget varierende ligesom for udstyret. Grunden til de varierende kurver i weekenderne
skyldes, at når de ansatte kommer i weekenden, hvilket til tider er tilfældet, se figur 5.1, tændes lyset
da sensoren registrerer bevægelse. De lavere værdier skyldes at lyset ikke er tændt en hel time.
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Figur 5.4: Den målte interne belastning for belysning for hverdage i april angivet på
timebasis. Hver kurve angiver en hel dag, datoerne er angivet under grafen.
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Figur 5.5: Den målte interne belastning for belysning for weekender/helligdage i april
angivet på timebasis. Hver kurve angiver en hel dag, datoerne er angivet under grafen.

Lyset i bygningen skulle være styret efter en dagslyssensor, hvilket også kan ses efter kl. 12 på
figur 5.4, hvor effekten til belysningen falder indtil kl. 15, hvorefter den er stigende igen, indtil de
ansatte forlader kontoret, hvilket stemmer overens med de sydvestvendte vinduer, da solen på dette
tidspunkt er i sydvest, se figur 5.6.
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Figur 5.6: Soldiagram for for Danmark. Den fremhævet streg angiver april måned.
[Arkitektskolen i Århus 2010]

Den lodrette solstråling for april måned er målt, ved et pyranometer som er opsat på den syd-
vestvendte facade på bygningen. Solstrålingen er omregnet til en solindstråling, som er illustreret på
figur 5.7 og bidrager til den interne varmebelastning. Beregningen ses i kapitel A.2 - Solindstråling.
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Figur 5.7: Gennemsnitlig solindstråling på timebasis.

På figur 5.8 ses den samlede interne varmebelastning for hver dag i april, hvor forholdet mellem
de fire forskellige interne belastninger illustreres. Det skal bemærkes at der er manglende data for
personbelastningen for d. 9., 10., 23., 29. og 30. april. Som det ses er belastningen for belysning
konsekvent de dage hvor der forekommer personbelastning, da lyset tændes uafhængig af antallet
af personer. På figur 5.8 ses det at varmebelastningen for solindstrålingen er varierende, hvor den i
nogle perioder er minimal og i andre udgør en tredjedel af den samlede varmebelastning. For varme-

31



KAPITEL 5 - INDEKLIMA OG KØLEYDELSE

belastningen for udstyret ses det at belastningen for det meste er stigende med personbelastningen,
men i weekenderne forekommer der altid den samme varmebelastning for udstyret. Elektricitet i byg-
ningen er udformet således den slukkes uden for brugstiden, men kun for de almindelig strømstik og
afgivelsen for udstyret i weekenden forekommer derfor fra apparater tilsluttet EDB stik.
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Figur 5.8: Den samlede interne varmebelastning for hver dag i april.

5.2 INDEKLIMA

Til bestemmelse af indeklimaet er målingerne for operativ temperatur, den vertikal lufttemperatur-
gradient samt CO2-koncentration anvendt, hvor det tilstræbes at overholde kravene angivet i kapitel
3 - Indeklima krav. På figur 5.9 er den målte operative temperatur for uge 16 i april illustreret og i
appendiks A.3 - Operativ temperatur på figur A.4-A.6 er de resterende uger i april måned angivet.
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Figur 5.9: Målt operativ temperatur, med termoelement 29 og 36 placeret på temper-
atursøjle B og A, for uge 16. Hver kurve repræsenterer termoelement nummeret.
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Termoelementerne 29 og 36 er placeret på henholdsvis temperatursøjle B og A som vist på figur 4.1
og i tabel 4.1. Som det ses på figur 5.9 ligger de to målte resultater ikke ens, hvilket tyder på at
termoelement 36, placeret på temperatursøjle A, opnår højere temperaturer om dagen end termoele-
ment 29 placeret på temperatursøjle B. En grund til at termoelement 36 måler en højere temperatur
end termoelement 29 kan være, at nummer 36 er placeret i den ende af kontoret hvor der er størst
personbelastning, hvorimod nummer 29 er placeret ved to borde i den modsatte ende hvor der meget
sjældent er ansatte tilstede. Dette er konkluderet på baggrund af observationer af kontoret under hele
måleperioden. Det ses ligeledes på figur 5.9, at temperaturen er stigende i weekenden selvom der
ingen personbelastninger er, hvilket skyldes at ventilationen ikke er tændt uden for brugstiden.

Som vist i tabel 3.2 i kapitel 3 - Indeklima krav er kategorierne for opretholdelse af den operative
temperatur angivet og for at få et overblik over hvordan den målte operative temperatur forholder
sig i forhold til disse kategorier for hele april måned, er antallet af timer i procent inden for de tre
kategorier for brugstiden kl. 6-19 illustreret på figur 5.10 for henholdsvis termoelement 29 og 36.

På figur 5.10 ses den operativ temperatur inddelt i kategorierne, for en middelværdi af målingerne
for termoelement 29 og 36. Det er valgt at anvende den gennemsnitlige værdi for termoelement 29 og
36, da rummet skal evalueres som en helhed. Det ses at der ligger 29% og 51% inden for henholdsvis
kategori A og B og 20% inden for kategori C.
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Kat. A 21<t<23
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Kat. C 19<t<25
Uden for kat.

Figur 5.10: Den målte operative temperatur fordelt på kategori A, B og C samt uden for
kategori for brugstiden for hele april måned. Gældende for en middelværdi af målingerne

for termoelement 29 og 36.

Den vertikale lufttemperaturgradient, hvilket vil sige temperaturforskellen mellem ankel- og hoved-
højde, som beskrevet i kapitel 3 - Indeklima krav, er målt ved anvendelse af en temperatursøjle opsat
to steder i kontoret. På figur 5.11 og 5.12 er temperaturen for temperatursøjle A og B illustreret, pla-
ceringen af temperatursøjlerne kan ses på figur 4.1 og i tabel 4.1, hvor det ligeledes fremgår hvilke
termoelementer, der tilhører de målte højder. Den første angivet kurve på figur 5.11 og 5.12 svarer
til en placering af termoelementet på 0,1 m og den sidste til 1,7 m. På figur 5.11 og 5.12 ses det igen,
at den større interne belastning i den ene ende af rummet genererer højere rumtemperatur.
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Figur 5.11: Målt temperatur for temperatursøjle A for uge 16. Hvilke højder temperaturen
er målt i samt tilhørende termoelement nummer er angivet i tabel 4.1.

For at verificere om indeklimaet er overholdt for den vertikal lufttemperaturgradient er temperatur-
forskellen mellem ankel- og siddende samt stående hovedhøjde undersøgt. Højderne temperaturen
skal måles i er angivet i tabel 3.3 og kravene i forhold til temperaturforskellen er angivet i tabel 3.4,
hvor det ses at for at overholde kravene for kategori A og B må temperaturforskellen være henholds-
vis mindre end 2 og 3◦C.
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Figur 5.12: Målt temperatur for temperatursøjle B for uge 16. Hvilke højder temperaturen
er målt i samt tilhørende termoelement nummer er angivet i tabel 4.1.

På figur 5.13 er temperaturforskellen mellem ankel- og siddende samt stående hovedhøjde angivet
for brugstiden målt på temperatursøjle A og B med angivelse af kravene for kategori A og B. Det ses
at der på intet tidspunkt er problemer med temperaturforskellen i forhold til kategori A og B. Dog
ses det at der på et enkelt tidspunkt opstår en temperaturforskel for temperatursøjle A over kategori
A, men dette antages som en fejl i målingerne og kan ligeledes ses på figur 5.11.
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Figur 5.13: Temperaturforskellen mellem ankel- og hovedhøjde for temperatursøjle A og
B for brugstiden i uge 16. Angivelserne siddende og stående på figur 5.13, henviser til

temperaturforskellen mellem ankel og henholdsvis siddende og stående hovedhøjde.

Ud over den operative temperatur og den vertikale lufttemperaturgradient vurderes indeklimaet
ligeledes ud fra CO2-koncentrationen, da dette også har betydning for indeklimaet, hvilket er be-
skrevet i kapitel 3 - Indeklima krav. På figur 5.14 ses den målte CO2-koncentration for april, hvor
det skal gøres opmærksom på at der er manglende data for perioden d. 2.-8. april.
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Figur 5.14: CO2-koncentrationen foruden udekoncentrationen for april måned for de seks
opstillede Eltek følere. Eltek føler nummer 1-3 er placeret i selve kontoret og nummer 4-6

er placeret over det nedhængte loft.

Ligesom for den operative temperatur er der kategorier der skal overholdes alt efter hvilken kate-
gori der ønskes overholdt, kategorierne for CO2-koncentration foruden udekoncentration er angivet
i tabel 3.5 og på figur 5.14. Som det er illustreret på figur 5.14 forekommer der på intet tidspunkt
i april en CO2-koncentration over kategori A og B. For at sikre at Eltek følerne måler korrekt, og
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at CO2-koncentrationen er den faktiske CO2-koncentration i kontoret, der ikke er påvirket af de
tilstødende åbne rum, udføres en manuel beregning ud fra fortyndingsligningen, hvor der anvendes
de målte luftmængder og den observerede personbelastning. Beregningen kan ses i CD bilag G.2.6,
mens resultatet for beregningen og en middelværdi af den målte CO2-koncentration for alle Eltek
følerne med de målte CO2-koncentrationer i kontoret kan ses på figur 5.15.
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Figur 5.15: Beregnet og målt CO2-koncentration for kontoret for april måned.

Det ses på figur 5.15, at den beregnede CO2-koncentration ligger nogenlunde ens med den målte,
på nær de lave værdier der er uden for brugstiden, hvilket kan skyldes måleusikkerheden. Der ses
ligeledes en afvigelse i enkelte peak værdier, hvor beregningerne ligger 150 ppm over den målte
værdi, hvilket kan skyldes måleusikkerheden for Eltek eller afvigelser i den observerede personbe-
lastning. De steder hvor kun målingerne ses, den blå linje, eller kun ser beregningen, den røde linje,
skyldes manglende data fra enten Eltek følerne eller personbelastningen.

5.3 MEKANISK VENTILATION

Den mekaniske ventilation i bygningen har fra starten ikke været indstillet korrekt. De ansatte i byg-
ningen har følt træk og på baggrund af målingerne kan det konkluderes at dette højst sandsynligt
skyldes ventilationen. I afsnit 2.2 - Styring af systemer er det beskrevet at der for ventilationssys-
temet var tiltænkt VAV styring, men som figur 5.16 illustrerer, foruden peak værdierne, der vurderes
til at være en målefejl, er dette ikke hvad der benyttes. I stedet benyttes en konstant luftmængde i
et tidsrum fra kl. 5-20, i hverdagene, grundet trækproblemerne og dette var en af tiltagene der blev
fortaget. [Hesselholt 2013]

Ud fra målingerne af tryktabet over armaturerne i kontoret er det observeret, at luftmængderne
er lave og da armaturerne ikke er designet til disse lave luftmængder, vil luften fra armaturet falde
ned i hovedet på folk og ikke cirkulere rundt i rummet. Luftmængderne i bygningen er designet til
en maksimal luftmængde på 292 m3

/h ved anvendelse af VAV styring og ud fra figur 5.16 er det illu-
streret, at der inden d. 12. april anvendes en indblæsningsmængde på omkring 90 m3

/h i tidsrummet
kl. 5-20, hvilket er under halvdelen af den tilladelige indblæsningsmængde. Normalt er det angivet
at en indblæsningsmængde på 40-100% skal anvendes for at armaturet fungerer optimalt.
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Det skal pointeres at der kan forekomme en vis afvigelse i resultaterne, grundet omregningen fra
tryktabet i Pa til luftmængden i m3

/h. Databladet for armaturet RS14 opgiver ikke tryktab under 10
Pa og derfor er der foretaget en ekstrapolation som kan ses i appendiks A.4 - Armatur.
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Figur 5.16: Den målte indblæsnings- og udsugningsmængde for reference målingerne
gældende for hele april. Manglende data for perioden d. 9.-12. april.

Efter denne observering er luftmængden øget i bygningen stadig med konstant luftmængde, hvilket
ligeledes kan ses på figur 5.16 efter d. 12. april. Efter forøgelsen af luftmængden ses det at der nu
anvendes en indblæsningsmængde på minimum 150 m3

/h i brugstiden, hvilket svarer til 50% af de
292 m3

/h, og er derfor inden for de 40-100% der skulle anvendes. Det ses dog stadig efter forøgelsen,
at ventilationen ikke er i balance, da udsugningsmængden kun er 100 m3

/h.
Indblæsnings- og udsugningstemperaturen er også målt, hvilket er illustreret på figur 5.17 og

5.18 for henholdsvis uge 14 og 16. Hvilke armaturer der er målt på samt placeringen af disse er
angivet på figur 4.2. På figur 5.17 og figur 5.18 er det illustreret er der for uge 14 er en indblæs-
ningstemperatur svingende mellem 22 og 23◦C, hvor der for uge 16 er en svingende temperatur
mellem 21 og 22◦C. Ventilationsanlægget var tiltænkt anvendt med varierende indblæsningstemper-
atur i henhold til den varierende styring VAV, hvor der var tiltænkt en inblæsningstemperatur styret
efter udsugningstemperaturen med en minimums indblæsningstemperatur på 16◦C, som beskrevet i
afsnit 2.2 - Styring af systemer. Dog viser figur 5.17 og figur 5.18 at dette ikke er tilfældet og at der
anvendes en konstant indblæsningstemperatur hvilket er endnu en af de tiltag der er foretaget for at
forbedre de trækproblemerne. Det ses ligeledes at indblæsningstemperaturen er ens med udsugnings-
temperaturen om natten samt i weekenden, hvilket skyldes at ventilationssystemet er slukket uden
for brugstiden.

På figur 5.17 og 5.18 ses det ligeledes at udsugningstemperaturen er betydelig højere grundet
rumtemperaturen. Ud fra figur 5.9, hvilket er den operative temperatur for uge 16, samt figur 5.18
ses det at der en sammenhængen mellem stigningen i den operative temperatur og udsugnings-
temperaturen.
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Figur 5.17: Målt indblæsnings- og udsugningstemperatur for uge 14 i april.
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Figur 5.18: Målt indblæsnings- og udsugningstemperatur for uge 16 i april.

5.3.1 KØLEYDELSE

Køleydelsen for den mekaniske ventilation er beregnet på baggrund af målingerne for luftmængden
samt indblæsnings- og udsugningstemperaturen. Ud fra formel (5.1) kan effekten i W bestemmes
ud fra de målte data hvorved den samlede køleydelse anvendt til den mekaniske ventilation kan
summeres ud fra effekten beregnet for hver time.

φ = q ρ Cp ∆T (5.1)
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φ Effekt [W]

q Volumenstrøm [m3
/s]

ρ Densitet [kg/m3 ]

Cp Varmekapacitet [J/kgK]

∆t Temperaturforskel [◦C]

Køleydelsen for den mekaniske ventilation skal benyttes til at se hvor stor en del den mekaniske ven-
tilation bidrager til køling og skal derfor ses i sammenhæng med køleydelsen for de termoaktive dæk.
Det vil være oplagt at se på køleydelsen anvendt til de to kølesystemer for hele april måned men da
der er manglende data for de termoaktive dæk som beskrevet i afsnit 5.4 - Termoaktive dækelementer
er dette ikke muligt, derfor er køleydelsen for to udvalgte dage beregnet for den mekaniske ventila-
tion samt de termoaktive dæk.

Køleydelse [kWh]

17. april 5,8

22. april 5,9

Tabel 5.2: Beregnet køleydelse for det mekaniske ventilationsanlæg, i alt 4 indblæsningsar-
maturer, for to udvalgte dage d. 17. og 22. april.

I tabel 5.2 er køleydelsen for den mekaniske ventilation angivet for to udvalgte dage i april, de to
udvalgte dage er valgt på baggrund af hvornår de termoaktive dæk fungerer optimalt samt dage hvor
den mekaniske ventilations luftmængde er opsat. Beregningen af køleydelsen for den mekaniske
ventilation kan findes i CD bilag G.2.9.

5.4 TERMOAKTIVE DÆKELEMENTER

Styringen af de termoaktive dæk har fra ibrugtagningen af bygningen ikke fungeret optimalt. Me-
ningen var at de termoaktive dæk skulle aktiveres efter en tidstyring, således at et tidskema for
hvornår de skulle være aktive anvendes, som beskrevet i afsnit 2.2 - Styring af systemer. Dette er
dog ikke blevet implementeret fra begyndelsen og derfor aktiveres de kun efter et setpunkt på 24◦C i
kontorområdet i dagstimerne. Det vil dermed sige, at de termoaktive dæk først køler når der er over
24◦C i kontorområdet, hvilket ikke er optimalt da termoaktive dæk virker med forsinkelse, grundet
den tunge konstruktion.

På figur 5.19, 5.20 og tabel 5.3 ses den målte frem- og returløbstemperatur samt gennemsnitlige
vandmængde for april måned. Det skal bemærkes at for dagene 11.-15. april opstod der problemer
med målingerne og derfor mangler der data for denne periode, som vist på figur 5.19. Det ses på
figur 5.19, at fremløbstemperaturen i brugstiden for det meste ligger på 15◦C, hvilket er den temper-
atur der ønskes anvendt som beskrevet i afsnit 2.2 - Styring af systemer. Der kan dog forekomme
tidspunkter hvor den er højere grundet styringen efter dugpunktstemperaturen, som beskrevet i
afsnit 2.1.1 - Termoaktive dæk. Den tiltænkte styring anvendes ikke grundet det tidsskema som skal
styre, at de termoaktive dæk kun har mulighed for at være aktive om natten ikke er blevet imple-
menteret fra starten og derved kan de termoaktive dæk kun styres efter et setpunkt. På figur 5.19
ses det, at der er perioder hvor temperaturen ligger på omkring 23◦C, hvilket er weekenddagene jf.
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tabel 5.1, hvilket skyldes at dækkene ikke er aktive i weekenden. Årsagen til peak værdierne der
forekommer ved start af aktivering af de termoaktive dæk kendes ikke. På figur 5.20 ses det at efter
perioden med manglende data forekommer en fejl på én af målerne til returløbstemperaturen da den
måler samme temperatur som fremløbstemperaturen.
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Figur 5.19: Målt fremløbstemperaturer for alle fire dæk for april måned. Grundet en fejl i
målingerne mangler der data fra d. 11.-15.
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Figur 5.20: Målt returløbstemperaturer for alle fire dæk for april måned. Grundet en fejl
i målingerne mangler der data fra d. 11.-15.

I tabel 5.3 er den gennemsnitlige vandmængde angivet for april måned for den målte samt den di-
mensionerede. Vandmængden er altid den samme, også selvom de termoaktive dæk ikke anvendes
til køling cirkulerer der stadig vand rundt i systemet fordi pumpen ikke slukker.
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Måler nr. Gennemsnitlig vandmængde [m3
/s] Dimensioneret vandmængde [m3

/s]

1 71 104

2 151 154

3 152 154

4 104 104

Tabel 5.3: Den gennemsnitlig vandmængde for hver måler for april måned samt den di-
mensioneret vandmængde. Placeringen af målerne er angivet på figur 4.2.

I tabel 5.3 ses det, at vandstrømsmåler nummer 2 og 3 måler samme vandmængde, hvilket stem-
mer overens med den dimensionerede vandmængde. Dog benytter vandstrømsmåler 1 og 4 ikke den
samme vandmængde hvilket skulle være tilfældet ifølge tabel 5.3 samt figur 2.11 i kapitel 2 - Bygn-
ingsbeskrivelse. Vandstrømsmåler nummer 1 måler en vandmængde omkring 75 l/h, men skulle have
målt den samme mængde som måler nummer 4, hvilket er 104 l/h. De 75 l/h er den vandmængde det
termoaktive dæk, der er placeret i mødelokalet ved siden af benytter, derved kan det konstateres, at
der muligvis er påsat en forkert ventil til denne kreds.

5.4.1 KØLEYDELSE

Køleydelsen anvendt til de termoaktive dæk er beregnet ud fra samme metode som for den mekaniske
ventilation som angivet i formel (5.1). Ud fra frem- og returløbstemperaturen samt vandmængden for
april måned kan effekten bestemmes for hver time ud fra formel (5.1) og summeres for at få den sam-
lede køleydelse for en hel dag. Køleydelsen anvendt til de termoaktive dæk for de to udvalgte dage
som beskrevet i afsnit 5.3 - Mekanisk ventilation er angivet i tabel 5.4. Som angivet på figur 5.19 og
5.20 fungerer måler nr. 4 ikke korrekt i april måned og det skal derfor pointeres at køleydelsen bereg-
net for de termoaktive dæk ikke er helt korrekt grundet manglende data for måler nr. 4. Beregningen
af køleydelsen for de termoaktive dæk kan findes i CD bilag G.2.10.

Køleydelse [kWh]

17. april 29

22. april 47

Tabel 5.4: Beregnede køleydelse til de termoaktive dæk for to udvalgte dage d. 17. og 22.
april.

Hvis køleydelsen til den mekaniske ventilation og de termoaktive dæk sammenlignes ses det at den
mekaniske ventilation udgør en mindre andel af hele køleydelsen, helt præcist udgør den mekaniske
ventilation henholdsvis 16,7% og 11,1% i forhold til køleydelsen for de termoaktive dæk på hen-
holdsvis 29 og 47 kWh.
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5.5 VEJRFORHOLD

Vejrforholdene er ligeledes vigtig i forhold til indeklimaet da det kan have betydning for tempe-
raturen i bygningen, hvorfor udetemperaturen, CO2-koncentrationen samt solstrålingen er målt. På
figur 5.21 er udetemperaturen illustreret for april måned, hvor det ses at udetemperaturen er lav i
forhold til det er april måned, temperaturen når maksimalt op på 15◦C. CO2-koncentration ude er
målt til en gennemsnitlig værdi på 342 ppm.
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Figur 5.21: Udetemperaturen for april. Manglende data for perioden den 2.-8. april.

5.6 OPSAMLING AF MÅLINGER

Det kan konstateres ud fra målingerne af indeklimaet og den beregnede køleydelse, at styringen af
de termoaktive dæk samt den mekaniske ventilation til opretholdelse af indeklimaet, ikke er styret på
den mest optimale måde. Systemerne er dog heller ikke styret på den tiltænkte måde som beskrevet
i afsnit 2.2 - Styring af systemer. Igennem målingerne og viden fra de ansatte er det blevet konklu-
deret, at der er foretaget nogle tiltag for at undgå trækgener. Tiltaget i forhold til den mekaniske
ventilation er ændring fra VAV styring med varierende luftmængde og indblæsningstemperatur til
konstant luftmængde samt indblæsningstemperatur. Tiltaget i forhold til de termoaktive dæk har
været at slukke helt for dem i en periode, da der også var mistanke om at de var skyld i trækgenerne,
men de var dog heller ikke styret på den tiltænkte måde. Generelt er styringen langt fra styret på den
tiltænkte måde og mange ændringer i systemerne er foretaget, da de ansatte har klaget over træk.

Indeklimaet afspejler at styringen ikke har været helt optimal, på figur 5.9 ses det, at der stort
set aldrig er 22◦C i kontoret, hvilket er den ønsket rumtemperatur, den operative temperatur ligger
konsekvent mellem 22 og 24◦C. Udetemperaturen kan naturligvis have indflydelse på rumtempera-
turen, men da udetemperaturen ikke har været høj som vist på figur 5.21, tyder dette blot på at der
vil forekomme endnu højere temperaturer i kontoret, med den anvendte styring, hvis højere udetem-
peraturer forekommer. Dog tyder figur 5.10 på, at hvis temperaturerne inddeles i kategorierne ser
det ikke dårligt ud, dette skyldes at der foreligger mange temperaturer lige under de 24◦C, hvilket er
grænsen for kategori B. Helt nøjagtig forligger 50% af timerne fra kategori B indenfor 23 og 24◦C.
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Det tyder på der ikke forekommer problemer med CO2-koncentrationen da den altid ligger inden for
kategori A, som ses på figur 5.14.
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6. INTRODUKTION TIL SIMULERINGER

I dette kapitel beskrives hvilke kombinationer af kølemuligheder der er undersøgt, samt hvordan
BSim-modellen er udformet og anvendt til udvælgelse af optimale styringsstrategier.

Ifølge BR10 er kravet for bygninger, hvor personer opholder sig i længere tid, at der skal opretholdes
et sundheds- og sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende indeklima, hvilket indebærer både komfort og
velvære. I forhold til det termiske indeklima skal det sikres, at der opnås tilfredsstillende temperatur-
forhold i henhold til aktivitetsniveauet. [Erhvers- og Byggestyrelsen 2011, stk. 6,1] Det er derfor
vigtigt ved opførelse af bygninger, at den mest fordelagtige kombination af køle- og varmesystemer
vælges så kravene til det termiske indeklima kan opfyldes. Ved valg af kølesystem har både pris og
kvalitet af indeklimaet betydning, da både bygherre og lejer skal være tilfredse.

I Visionshuset hvor der er valgt både termoaktive dæk samt mekanisk ventilation med køleflade,
er det interessant at undersøge hvordan de forskellige systemer bedst anvendes, så det ønskede inde-
klima opnås, men med et så lavt energiforbrug som muligt. Ønsket om det lave energiforbrug skyldes
at der for alle bygninger skal forekomme reduceringer på grund af stramningerne omkring energi-
forbruget i Danmark. [Erhvers- og Byggestyrelsen 2009b] Netop for at nedsætte energiforbruget og
tænke på miljøet er der til Visionshuset valgt at anvende grundvandskøling, der både leverer køling
til de termoaktive dæk samt kølefladen i det mekaniske ventilationsanlæg. Eftersom termoaktive dæk
ikke er yderligere udbredt i Danmark, som beskrevet i kapitel 1 - Indledning, har der været problemer
med styringen i Visionshuset og af den grund ønskes det undersøgt, hvordan de kan anvendes i sam-
spil med mekanisk ventilation med og uden køleflade. Grunden til at undersøge om de termoaktive
dæk kan anvendes med mekanisk ventilation med og uden køleflade er, at der muligvis kan opnås et
lavere energiforbrug, hvilket vil resultere i besparelser både anlægsmæssigt men også driftsmæssigt,
dog skal indeklimaet stadig være tilfredsstillende.

Undersøgelserne af styringsstrategier med anvendelse af termoaktive dæk og mekanisk ventila-
tion med og uden køleflade foretages i BSim, hvor en model af kontorområdet opbygges med henblik
på at bestemme de mest optimale styringsstrategier, således det kan afprøves i virkeligheden i selve
bygningen. Modellen er forsøgt udformet med de anvendte systemer og interne belastninger der ek-
sisterer i kontorområdet. Hvordan BSim modellen er opbygget og hvad der er valgt til de forskellige
systemer er beskrevet i det følgende afsnit.

6.1 BSIM MODEL

En BSim model er opbygget af kontoret med systemer, således den modellerer kontorområdet bedst
muligt. I det følgende gennemgås systemer og relevante parametre i BSim modellen anvendt til simu-
leringerne i kapitel 7 - Analyse af simuleringer. I dette afsnit vil der blive lagt vægt på hvordan og
hvorfor de anvendte parametre er valgt som de er. Ønskes et samlet overblik over hvilke parametre
der er anvendt i BSim, er dette angivet i en systembeskrivelse i tabel B.1 i appendiks, mens mod-
ellerne kan ses i CD bilag G.3.2.
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De valgte vejrdata til BSim modellen er DRY og der er simuleret med data fra 2008. Geome-
trien af BSim modellen er konstrueret ud fra målene på figur 2.3 og 2.6. BSim modellen kan ses i
figur 6.1, hvor der er defineret syv systemer. Systemerne Floor Heating/Cooling og Ventilation er
markeret med blå, hvilket er systemerne der forekommer ændringer i, alt efter hvilken styring der
simuleres. De resterende systemer Shading, Heating, Infiltration, Peopleload, Equipment, markeret
med grøn, er ens for alle simuleringerne. Bsim modellen tager ikke hensyn til eventuelle feriepe-
rioder og indeklimaet tilstræbes derfor at skulle opfylde kravene fra kapitel 3 - Indeklima krav hele
året rundt. Det skal dog pointeres at den interne belastning forventes mindre end normalt i ferie
ugerne, hvilket der ikke tages hensyn til.

Figur 6.1: Opbygningen af BSim modellen med angivelse af anvendte systemer.

Værdierne anvendt i modellen er enten målte værdier fra bygningen, som den interne varmebelast-
ning mens andre værdier som ydre konstruktionselementer er fundet i bygningens Be10-beregning
der kan findes i CD bilag G.1.4. Enkelte parametre er fundet i BSim-modellen udført af COWI, se
BSim-modellen i CD bilag G.1.5.

Under gennemgangen af de nedenstående systemer og parametre, der beskriver den færdige mod-
el til udformning af styringsstrategierne, beskrives eventuelle fra- og tilvalg der er baseret på tidligere
simuleringer, samt antagelser ud fra beregninger. De tidligere modeller kan findes i CD bilag G.3.1.
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6.1.1 KONSTRUKTIONSELEMENTER

Indervæggene består af letbeton og er alle udført således der ikke er varmetransport gennem kon-
struktionen, men stadig med akkumulerende evne. Ydervæggen består af beton og isolering, se
figur 6.2, med en samlet U-værdi på 0,21 W/m2 K. Vinduerne har en samlet U-værdi på 1,07 W/m2 K,
en g-værdi på 0,49 og en lystransmittans på 0,7.

80 200 200

IsoleringBeton Beton

Figur 6.2: Skitse af ydervægskonstruktion. Alle mål er i mm.

Idet der skal indsættes slanger i betondækket, til anvendelse af køling, skal dækket opdeles, således
BSim ved hvor slangerne er placeret. Derudover skal densiteten, ρ, og varmeledningsevnen, λ, kor-
rigeres for laget med udsparinger. Beregningen for opdeling af dækket ses i appendiks B.2 - Opdeling
af dækelement.

6.1.1.1 SOLAFSKÆRMNING

På figur 6.3(a) ses de generelle parametre til solafskærmningen, hvor typen er valgt til indvendige
persienner, venetian. Solafskærmningsfaktoren samt grænsen på solindfaldet er sat til 0 da disse kun
er gældende for de gamle BSim kontrolmuligheder, og derfor ikke GlareCtrl, som er den valgte
kontrol til solafskærmningen. GlareCtrl er en styring hvor solafskærmningen justeres efter at undgå
blænding.

(a) (b)

Figur 6.3: (a) Kontrollen af solafskærmningen i BSim. (b) Generelle data for solaf-
skærmningen i BSim.
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Referencepunktet i øjenhøjde for hele rummet med maksimal lysstyrke er valgt til 5000 lux, se
figur 6.3(b), på baggrund af figur 6.4(a). Figur 6.4(a) illustrerer personers variation af oplevelsen
af blænding, hvoraf der er valgt en oplevelse af blænding på 50%, hvilket svare til 5000 lux, som
makeret med rød på figur 6.4(a). Hvert vindue har et referencepunkt svarende til et bords højde
med en minimums lysstyrke på 300 lux, se figur 6.3(b), valgt på baggrund af figur 6.4(b), hvoraf en
sandsynlighed på 50% er valgt for ikke at en for lav belysningsstyrke på arbejdsplanet opleves, som
markeret med rød på figur 6.4(b). [Statens byggeforskningsinstitut, SBi 2011]

Visual Discomfort Probability at High liluminance (VGDP)Visual Discomfort Probability at High liluminance (VGDP)
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Figur 6.4: Graf til bestemmelse af sandsynligheden for visuel diskomfort ved (a) høj
belysningsstyrke samt (b) lav belysningsstyrke på arbejdsplan. [Statens byggeforskn-

ingsinstitut, SBi 2011]

6.1.2 OPVARMNING

Til varmeafgivelsen i zonen benyttes systemet Heating med kontrollen HeatCoolCtrl, se henholdsvis
figur 6.5(a) og 6.5(b), hvoraf 6.5(b) illustrerer kontrollen ved anvendelse af radiatorer.

(a) (b)

Figur 6.5: (a) Generelle data for varmeanlægget i BSim. (b) Kontrollen af varmeanlægget
i BSim.
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Til levering af varme til zonen sættes den maksimale effekt til 10 kW, svarende til to gange det
dimensionsgivende varmetab, se beregning i appendiks B.3 - Varmetab. Der er valgt en setpunkt-
stemperatur på 22◦C om dagen og 20,8◦C om natten. De 20,8◦C som setpunkt om natten er valgt
grundet setpunktet til de termoaktive dæk.

6.1.3 INFILTRATION

Infiltrationen er valgt på baggrund af kravene BR10, hvilket svarer til 0,13 l/s i brugstiden svarende
til 0,12 h−1 samt 0,09 l/s uden for brugstiden pr. m2 opvarmet etageareal [Statens Byggeforskn-
ingsinstitut 2005]. Døgnprofilet for infiltrationen er sat til 100% for brugstiden samt 69% uden for
brugstiden, hvilket svarer til et luftskifte på 0,08 h−1, se figur 6.6(b).

(a) (b)

Figur 6.6: (a) Generelle data for infiltrationen i BSim. (b) Døgnprofil for infiltrationen i
BSim.

6.1.4 PERSONBELASTNING

Personbelastningen er valgt på baggrund af observationer i bygningen, se kapitel 4 - Introduktion
til målinger samt målebeskrivelsen i CD bilag G.6.1. Observationen af personbelastningen for marts
kan findes i CD bilag G.2.3. Da en varierende personbelastning er observeret, se figur 6.7, vælges
det at udføre dagsprofiler for hver dag i ugen. Personbelastningen er derved valgt ved anvendelse af
et gennemsnit af disse tre uger, men med de forekommende maksimale og minimale belastninger der
kan opstå, hvilket kan ses i tabel 6.1. Som angivet i kapitel 2 - Bygningsbeskrivelse er der på kontoret
plads til 10 personer, hvilket er udgangspunktet i BSim, som er indtastet sammen med et let aktivitet-
sniveau i de generelle data for personbelasningen på figur 6.8(a). De valgte dagsprofiler for en hel
uge som anvendt i Peopleload i BSim er angivet i tabel 6.1 og på figur 6.8(b) er dagsprofilet for tirs-
dag i BSim vist. De resterende dage indtastet i BSim er angivet i appendiks B.5 - Personbelastning.
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Figur 6.7: Observeret personbelastning for hver enkel time i brugstiden, gældende for d.
4.-24. marts. Den angivne time er gældende for den kommende time.

Personbelastning i procent ud af 10 personer [%]
Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

7 2,5 2,5 0 2,5 0

8 30 20 10 2,5 0

9 30 70 50 20 2,5

10 40 75 50 50 50

11 45 80 60 50 40

12 55 65 75 50 40

13 40 70 65 45 40

14 50 80 75 50 60

15 45 80 80 35 55

16 35 70 75 15 30

17 20 40 55 20 20

18 10 10 15 10 5

19 10 0 10 2,5 0

Tabel 6.1: Personbelastningen anvendt i BSim. Personbelastningen er angivet i procent i
forhold til 10 personer, for hver time, en hel uge. Den angivne time er gældende for den

foregående time.
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(a) (b)

Figur 6.8: (a) Generelle data for personbelasningen i BSim. (b) Døgnprofil for personbe-
lastningen for tirsdag i BSim.

6.1.5 UDSTYR

Ud fra målinger i bygningen, som beskrevet i kapitel 4 - Introduktion til målinger samt i målebeskriv-
elsen i CD bilag G.6.1, er varmebelastningen fra alt udstyr, inklusiv arbejdsbelysning, valgt ud fra
en tre ugers periode i marts, se databehandlingen i CD bilag G.3.3. Selvom indeklimaet og energi-
forbruget i kapitel 5 - Indeklima og køleydelse er beskrevet for april, er marts måned valgt til BSim
modellen, grundet den tidlige udførelse af modellen i dette projekt dog er belastningen for de to
måneder tilsvarende.
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Figur 6.9: Varmebelastning fra udstyr hver dag for tre udvalgte uger i marts. Hver kurve
repræsenterer en dag i marts, dato er angivet under grafen.
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Varmebelastningen for anvendelsen af udstyret i kontoret fra d. 4.-24. marts er angivet på figur 6.9,
hvoraf varmebelastningen for hver enkelt dag, for hver time i døgnet er illustreret. På figur 6.9 er det
tydeligt at se at der er et konstant forbrug i hverdagene samt weekenderne. Variationen af belastnin-
gen fra dag til dag hænger sammen med personbelastningen. Jo flere personer der er, jo højere er
varmebelastningen fra udstyret, se figur 6.9 og 6.7.

Varmeafgivelsen fra den almen belysning er ligeledes målt i kontoret og kan ses på figur 6.10,
databehandlingen af målingerne for belysning kan findes i CD bilag G.3.4.
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Figur 6.10: Varmebelastningen fra belysning hver dag for tre udvalgte uger i marts. Hver
kurve representerer en dag i marts, dato angivet under grafen.
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Figur 6.11: Gennemsnitlig varmebelastning for udstyr og belysning, anvendt i BSim,
gældende for hverdage samt weekend.

Belysningen er ligesom udstyret målt i perioden d. 4.-24. marts for alle timer på døgnet. Den almen
belysning i Visionshuset er styret efter et dagslysniveau på 200 lux, hvorfor der i de tidligere BSim

54



AFSNIT 6.1.5 - UDSTYR

modeller har været benyttet en DaylightCtrl til systemet Lighting. Idet figur 6.10 viser at der er en
konstant varmeafgivelse fra belysningen på 1,2 kW i hverdagene, svarende til 9 W/m2 , fravælges
dagslysstyringen og belysningen er derfor valgt adderet til udstyret i systemet Equipment. Dette
er valgt selvom det i afsnit 5.1 - Interne belastninger blev konstateret at dagslysstyringen fungerer,
da BSim modellen er udført før disse data var kendt. Belysningen i weekenderne er varierende da
kontoret anvendes, se figur 6.7.

Belastningen til anvendelse i BSim er derved baseret på figur 6.9 og 6.10, hvoraf et gennemsnitlig
dagsprofil, for døgnets 24 timer, for hverdage samt weekend er valgt som illustreret på figur 6.11.
Den maksimale time belastning fra udstyr og belysning der forekommer på en hverdag er 3 kW,
hvilket svarer til 22,4 W/m2 , og i weekenden er det 0,95 kW, svarende til 7 W/m2 .

(a) (b)

Figur 6.12: (a) Generelle data for udstyr i BSim. (b) Døgnprofil for hverdage for udstyr i
BSim.

Figur 6.13: Døgnprofil for weekend for udstyr i BSim.
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På figur 6.12(a) ses de generelle parametre indtastet i systemet Equipment, hvor den maksimale
varmeafgivelse er angivet, som er de 3 kW fra figur 6.11. På figur 6.12(b) og 6.13 er belastningen
for udstyret for hverdage og weekend angivet.

6.1.6 TERMOAKTIVE DÆK

De termoaktive dæk er opbygget som beskrevet i appendiks B.2 - Opdeling af dækelement og ind-
sættes som systemet Floor cooling/heating i BSim. Som beskrevet i kapitel 2 - Bygningsbeskrivelse
er der fire kølekredse, hvilket angives i BSim som 28,1 m2 per kreds. Slangerne har en afstand på
150 mm mellem sig, en udvendig diameter på 20 mm og en rørtykkelse på 2 mm, se afsnit 2.1.1
- Termoaktive dæk. Da det er PEX-rør der benyttes anvendes en varmeledningsevne på 0,35 W/m K

[DS/EN 15377-1:2008 2008]. På figur 6.14(a) ses de ovennævnte generelle parametre angivet i
BSim.

(a) (b)

Figur 6.14: (a) Generelle data for de termoaktive dæk i BSim. (b) Kontrollen af de ter-
moaktive dæk i BSim.

Reguleringen af de termoaktive dæk kan ses på figur 6.14(b), hvor de røde markeringer er frem-
løbstemperaturen der ændres under simuleringerne. Den grønne markering indikere setpunktstem-
peraturen som ændres i forhold til den valgte styring. Da fremløbstemperaturen ønskes konstant,
sættes minimums og maksimums temperaturen til samme værdi. Setpunktstemperaturen, markeret
med grøn, for aktivering af køling er sat til 21,2◦C om natten og 23◦C om dagen, se figur 6.15. Der
er ligeledes indtastet en konstant vandmængde på 0,143 kg/s og en dugpunktstemperaturforskel på
-10◦C. Vandmængden er beregnet ud fra de givne vandmængder på figur 2.11 i kapitel 2 - Bygn-
ingsbeskrivelse, hvor beregningen kan ses i appendiks B.6 - Vandmængde til termoaktive dæk. Dug-
punktstemperaturforskellen angiver den tilladte temperaturforskel mellem fremløbstemeraturen og
dugpunktstemperaturen i zonen og er valgt for at sikre at dækkene aktiveres uafhængig af den oper-
ative temperatur.
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Figur 6.15: Setpunkter for aktivering af de termoaktive dæk for de tre udvalgte scenarier
angivet i tabel 6.2.

For fremløbstemperaturen er det valgt at foretage undersøgelser med 4 forskellige temperaturer, 15,
17, 19 og 21◦C. Ved de tidligere simuleringer er der benyttet 15, 16, 17, 18, 19, 20 og 21◦C, hvor
det kunne konstateres at de ligger på en pæn linje efter hinanden, hvorfor der fravælges nogle af
fremløbstemperaturerne imellem for at nedskære antallet af simuleringer, således der er muligheder
for at fokusere på flere undersøgelser.

De valgte fremløbstemperaturer er tiltænkt undersøgt med tre tidsintervaller, således alle timer
på døgnet afprøves med de termoaktive dæk. Derfor er følgende scenarier valgt, hvor de termoaktive
dæk er anvendt hele døgnet, om natten og om dagen. I tabel 6.2 er det angivet hvilke timer samt an-
tallet af timer der er gældende for de forskellige scenarier. Scenariet Døgn vælges da det forventes at
opnå det bedste indeklima og det ønskes derfor at undersøge hvor meget energi det kræver. Scenariet
Nat vælges for at undersøge hvor godt et indeklima der kan opnås ved den akkumulerende evne af de
termoaktive dæk når de kun er aktive om natten. Scenariet Dag vælges for at undersøge indeklimaet
når den akkumulerende evne mens den høje interne belastning forekommer.

Scenarie Tidsinterval kl. Antal timer

Nat 19-6 11

Dag 6-19 13

Døgn 00-24 24

Tabel 6.2: Tidsintervallet for hvornår de termoaktive dæk kan være aktive for hver scena-
rie, samt hvor mange timer intervallet består af.

6.1.7 VENTILATION

De generelle parametre til systemet Ventilation kan ses på figur 6.16(a). Den laveste luftmængde er
sat til luftmængden beregnet ud fra forurening af bygningen på 0,7 l/s m2 , svarende til 0,094 m3

/s, se
afsnit B.7 - Parametre til ventilation [DS/EN 15251 2007]. Den totale trykstigning, Pressure Rise,
samt den totale virkningsgrad for ventilatoren, Total Eff., er baseret på kravet om det specifikke elfor-
brug til lufttransport, SEL-værdien, hvilket er 2100 J/m3 , for anlæg med variabel ydelse [Erhvers- og
Byggestyrelsen 2011]. Ud fra beregninger, som beskrevet i appendiks B.7 - Parametre til ventilation,
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med anvendelse af kravet for SEL-værdien samt den totale luftmængde der er til rådighed i kon-
torområdet, angivet i kapitel 2 - Bygningsbeskrivelse, er den totale trykstigning samt den totale virk-
ningsgrad bestemt til henholdsvis 60 Pa og 0,7, for den mindste luftmængde på 0,094 m3

/s.
Det er under simuleringerne blevet observeret at parameteren FanPower i BSim ikke stiger

med stigende indblæsningsmængde, hvilket betyder at SEL-værdien er den samme uanset indblæs-
ningsmængde, og er derfor meget lille, idet trykstigningen indtastet i BSim svare til brugen af den
mindste indblæsningsmængde på 0,094 m3

/s. Af denne grund er SEL-værdien beregnet manuelt i
appendiks B.7.1 - FanPower for indblæsningsmængder op til de 3,5 · 0,094 m3

/s og benyttet i resul-
tatbehandlingen.

Varmegenvindingen er sat til 0,85 og er baseret på den udleverede BSim model fra COWI. Ef-
fekten til køle- og varmefladen er baseret på tidligere simuleringer og vælges til henholdsvis -10 kW
og 10 kW.

(a) (b)

Figur 6.16: (a) Generelle data for ventilationen, med køleflade, i BSim. (b) VAV-kontrol
for ventilationen i BSim.

Kontrollen af ventilationen styres efter VAVCtrl anvendt i brugstiden fra mandag til fredag, da dette
var den tiltænkte styring i bygningen. Selvom Visionshuset er udstyret med natkøling via ventila-
tionsanlægget, som beskrevet i afsnit 2.2 - Styring af systemer, er det gennem de tidligere BSim
simuleringer konstateret, at der ikke er behov for natkøling, og fravælges derfor i denne BSim model.

Det er for ventilationen valgt, at foretage undersøgelser med og uden anvendelse af køleflade, for
at undersøge om kølefladen kan fravælges. På figur 6.16(a) samt 6.16(b) ses systemet for ventilatio-
nen, VAVCtrl, med anvendelse af køleflade. På figur 6.16(b) er VAV max factor og Min inlet temp.
markeret med rød, idet disse parametre varieres for de forskellige simuleringer. De 3,5 svarer til en
luftmængde på 0,33 m3

/s, der svarer til de oplyste maksimale luftmængder. Det ønskes samtidig at
undersøge konsekvensen hvis det ikke tillades at øge luftmængden til den dimensionerede værdi,
hvorfor VAV max factor varieres til 2 og 1. Min inlet temp. er valgt varieret mellem 18 og 16◦C, for
at se forskellen på disse. De varierende parametre til VAVCtrl er oplistet i tabel 6.3.
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VAV max factor [-] Min. inlet temp. [◦C]

3,5 16

2,0 18

1,0

Tabel 6.3: Varierende parametre i VAVCtrl.

Setpunktstemperaturen er sat til 22◦C som er den ønskede operative temperatur, se kapitel 3 - Inde-
klima krav, mens maksimum indblæsningstemperatur er sat til 20◦C for at sikre, at ventilationsys-
temet ikke anvendes til opvarmning. Setpunktet for benyttelse af køling er sat til 24◦C fordi dækkene
køler ved 23◦C og det ønskes at dækkene anvendes som første kølesystem. På figur 6.16(b) ses det,
at til reguleringen af VAVCtrl anvendes CO2-koncentrationen hvor systemet reguleres efter opnåelse
af et ønsket CO2-niveau, hvor der i dette tilfælde er valgt at opretholde en CO2-koncentration på 810
ppm, valgt på baggrund af at opretholde kategori B, angivet i tabel 3.5.

59





7. ANALYSE AF SIMULERINGER

I dette kapitel vurderes de forskellige kølesystemer med de valgte styringer ved brug af BSim mod-
ellen beskrevet i afsnit 6.1 - BSim model. Resultaterne vurderes ud fra det årlige energiforbrug, el-
prisen og indeklimaet i brugstiden.

Ved anvendelse af den udformede BSim model udføres simuleringer for de tre scenarier Nat, Dag
og Døgn, se tabel 6.2 for tidsinterval og antal timer. Hvert scenarie udføres med forskellige fremløb-
stemperaturer og setpunkter af de termoaktive dæk samt variation af ventilationssystemet. Et overblik
over de varierende parametre for de termoaktive dæk og ventilationen i BSim kan ses i tabel 7.1.

Termoaktive dæk Ventilation
Fremløbstemperatur [◦C] Scenarie VAV max factor Indblæsningstemperatur [◦C]

15 Nat 3,5 18

17 Dag 2,0 16

19 Døgn 1,0

21

Tabel 7.1: Varierende parametre til de termoaktive dæk og ventilation i BSim.

Til vurdering af resultaterne for simuleringerne er det valgt at anvende indeklimaet samt energifor-
bruget, da det ønskes at opnå et godt indeklima ved brug af så lidt energi som mulig. Til vurdering af
indeklimaet anvendes kategorierne fra tabel 3.2, hvor kategori B, 20-24◦C, som et minimum ønskes
overholdt. Af denne grund fremvises resultaterne med antallet af timer over 24◦C, da det er kølesys-
temernes ydelse der vurderes, dog sikres det at der ikke forekommer temperaturer under 20◦C i
brugstiden. Det sikres samtidig at antallet af timer over 26 og 27◦C ikke overstiger henholdsvis 100
og 25 timer om året, jf. kapitel 3 - Indeklima krav.

Til vurdering af energiforbruget vælges det at vurdere ud fra det primære energiforbrug samt
elprisen på energiforbruget. Det primære energiforbrug består af den energi der anvendes til at pro-
ducere den pågældende mængde energi der tilføres zonen, hvor energifaktorerne for varme og elek-
tricitet indgår, der ifølge BR10 er henholdsvis 1 og 2,5, gældende for 2010 kravene [Erhvers- og
Byggestyrelsen 2011]. Det er valgt at kigge på det primære energiforbrug, da det er den dimen-
sionsgivende parameter for opførelse af et byggeri. Da beregningen for det primære energiforbrug
kan bestå af mange faktorer er der i appendiks C - Primær energiforbrug beskrevet hvad der er med-
taget i beregningen og hvilke antagelser der er foretaget. Elprisen på energiforbruget der fremvises
er bestemt ud fra en angivet elspot pris for en kilowatt-time. En gennemsnitlig elspot pris for de
anvendte elspot priser for hver time kan ses på figur 7.1. Alt databehandling for BSim resultaterne
kan finde i CD bilag G.3.5.
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Figur 7.1: Gennemsnitlig elspot pris for hver time.

I CD bilag G.3.7 ses de anvendte elspot priser, opgivet af Energinet for DK-vest for år 2012 [En-
erginet 2013]. Det er valgt at undersøge prisen på timebasis, da det er muligt for virksomheder at
købe el på timebasis og i fremtiden vil det ligeledes blive det for private husstande, hvilket dermed
indikerer, at en fremtid inden for el betalt på timebasis er i sigte [Hansen 2012]. Da prisen for el er
lavere uden for spidsbelastningsperioderne, som kan ses i figur 7.1, vil det være oplagt at undersøge
om anvendelsen af energien uden for disse perioder vil give en økonomisk besparelse af betydning.

Gennem vurdering og analyse af resultaterne vil navngivningen af de forskellige simuleringer
først beskrive hvilket scenarie der er tale om, Nat, Dag eller Døgn, så om der anvendes køleflade
eller ej, hvilken VAV max factor der anvendes og hvilken indblæsningstemperatur der benyttes. Navn-
givningen i graferne kan se således ud; Nat (køl) 3,5/16, hvilket betyder et der er tale om scenariet
Nat med brug af køleflade i ventilationsanlægget, at VAV max factor er sat til 3,5 og at indblæsning-
stemperaturen er 16◦C.

7.1 INDLEDENDE SIMULERINGER

De indledende simuleringer er udført således de repræsenterer kontoret bedst muligt efter den tiltænk-
te styring beskrevet i afsnit 2.2 - Styring af systemer. Det vil sige at ventilationen er sat som designet
i bygningen med en indblæsningsmængde på maksimalt 0,33 m3

/s og en indblæsningstemperatur
på 18◦C. De termoaktive dæk varieres med de fremløbstemperaturer og scenarier som angivet i
tabel 7.1. Simuleringsnumre og scenarier for de indledende simuleringer kan ses i tabel 7.2.

Nat Dag Døgn

Uden køleflade 1 - 4 5 - 8 9 - 12

Med køleflade 37 - 40 41 - 44 45 - 48

Tabel 7.2: Scenarier og simuleringsnumre for de indledende simuleringer. Første tal for
hver scenarie angiver fremløbstemperaturen på 15◦C og sidste tal angiver 21◦C.

Det undersøges først om de indledende simuleringer overholder kravene for antallet af timer over 26
og 27◦C. Antallet af timer over 26 og 27◦C for de indledende simuleringer kan ses på figur 7.2, hvor
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det ses at kravene er overholdt. Det kan ligeledes ses at antallet af timer over 26 og 27◦C forekommer
hyppigst ved simuleringerne, hvor den højst fremløbstemperatur på 21◦C til de termoaktive dæk er
anvendt.

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

A
nt

al
 ti

m
er

 o
ve

r 2
6 

og
 2

7°

°

C
 [h

] 

Simuleringsnummer 

Antal timer over 26 C Antal timer over 27 C°

Figur 7.2: Antal timer over 26 og 27◦C for de indledende simuleringer angivet i tabel 7.2.

På figur 7.3 fremvises resultaterne for den tilførte energi til zonen der udtages direkte fra BSim og
antallet af timer over 24◦C, navngivningen er som beskrevet tidligere i dette kapitel. Det første punkt
set fra venstre for hvert scenarie er simuleringer med fremløbstemperaturer på 15◦C og det sidste
punkt set fra venstre for hvert scenarie er ved anvendelse af en fremløbstemperatur på 21◦C, som
illustreret på figur 7.3, hvilket er gældende for alle grafer i dette kapitel.
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Figur 7.3: Tilført energi til zonen for de indledende simuleringer, angivet i tabel 7.2.
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Det ses på figur 7.3, ligesom på figur 7.2, at jo højere fremløbstemperaturen til de termoaktive dæk
er, jo dårligere er indeklimaet. Det ses ligeledes at ved benyttelse af køleflade i ventilationsanlægget
forbedres indeklimaet, og at indeklimaet er bedst ved benyttelse af de termoaktive dæk hele døgnet.

På figur 7.4 ses resultaterne med det primære energiforbrug, hvilket er beregnet som beskrevet i
appendiks C - Primær energiforbrug.
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Figur 7.4: Primær energiforbrug for de indledende simuleringer, angivet i tabel 7.2.

På figur 7.4 ses det, at energien er stigende ved anvendelse af højere fremløbstemperaturer, hvor den
på figur 7.3 er faldende. Dette skyldes at der fjernes mere energi fra zonen ved lave fremløbstemper-
aturer, mens det med grundvandskøling er billigere energimæssigt at levere den mægnde energi der
skal anvendes for de lave fremløbstemperaturer, grundet den høje COP, jf. tabel 7.3.

Fremløbstemperatur [◦C] 15 17 19 21

COSP 16 13 8 5

Tabel 7.3: COSP faktor for de termoaktive dæk for de fire fremløbstemperaturer for simu-
lering 5-8 gældende for scenariet Dag.

Det ses på figur 7.4, at ved benyttelse af de termoaktive dæk hele døgnet er indeklimaet bedst, men
disse scenarier har ligeledes det højeste primære energiforbrug i forhold til de andre scenarier med
samme fremløbstemperatur. Hvis en linje tegnes for hvert scenarie mellem punkterne, ses det for
scenarierne Døgn og Dag, at de har samme hældning, mens hældningen for scenariet Nat er min-
dre. På figur 7.5 ses den operative temperatur, samt energien tilført til zonen fra dækket, hvilket er
negative værdier da energien fjernes zonen, og varme tilført fra radiatorerne for simulering 1. Det
ses at de termoaktive dæk er helt slukket klokken 6, da setpunktet på 21.2 er nået. Varmetilførslen
stiger meget i syvende time sammen med den operative temperatur, hvilket skyldes at der om dagen
er sat et setpunkt i systemet heating på 22◦C. Det vil sige at om natten køler dækket til 21◦C og i
starten af brugstiden tilføres varme for hurtigt at opnå setpunktet på 22◦C. Af denne grund bruges
der meget energi til opvarmning, specielt ved de lave fremløbstemperaturer til dækket, idet dækket
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oftes opnår 21,2◦C. På baggrund af dette udføres nye simuleringer for scenariet Nat, hvor setpunk-
tstemperaturen i brugstiden for systemet heating sættes til 21◦C, således at unødig energi til varme
undgås. Setpunktet for ventilation sættet ligeledes til 21◦C for scenariet Nat, da det ikke ønskes at
ventilationsanlægget anvendes til opvarmning, hvilket vil ske hvis setpunktet for ventilation sættes
til 22◦C.
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Figur 7.5: Tilført energi fra dæk og radiator samt den operative temperatur for simulering
1. Data er fra den 08.02.2008.

De nye resultater kan ses på figur 7.6 og skal ses i sammenhæng med tabel 7.4, hvor det ses at
scenarierne Dag og Døgn er samme simuleringer som tidligere.

Nat Dag Døgn

Uden køleflade 169-172 5 - 8 9 - 12

Med køleflade 181-184 41 - 44 45 - 48

Tabel 7.4: Scenarier og simuleringsnumre for de indledende simuleringer for Dag og Døgn
samt de nye simuleringer for Nat. Første tal for hver scenarie angiver fremløbstempera-

turen på 15◦C og sidste tal angiver 21◦C.

Ved at benytte en setpunktstemperatur på 21◦C om dagen formindskes energiforbruget i scenari-
et Nat for de lave fremløbstemperaturer, idet en høj varmetilførsel i den første time i brugstiden
undgås, hvilket ses på figur 7.6. På figur 7.6 ses det ligeledes, at alle scenarier nu har samme hæld-
ning. For de tre scenarier ses det at energiforbruget er stigende ved brug af køleflade i ventila-
tionsanlægget, men har samtidig også færre timer over 24◦C. Årsagen til at energiforbruget stiger
med stigende fremløbstemperatur, skyldes stigningen i antallet af timer hvor dækkene er aktive
og en stigning i indblæsningsmængde, se figur 7.7. Det ses på figur 7.7 at antallet af timer hvor
dækkene anvendes er stigendende jo højere fremløbstemperatur der benyttes, mens varmefladen
og radiatorene er faldende. det ses ligeledes at fanpower er stigende, hvilket skyldes hyppighe-
den af stigende ventilationsmængder, for at forsøge at opretholde et godt indeklima. Det er der-
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for undersøgt hvorledes indblæsningsmængden har indflydelse på energiforbruget og indeklimaet i
afsnit 7.2 - Variation af indblæsningsmængde.
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Figur 7.6: Primær energiforbrug for de indledende simuleringer, hvor scenariet Nat er
ændret. Simuleringsnumre er angivet i tabel 7.4.
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Figur 7.7: Antal timer hvor de termoaktive dæk, varmeflade i ventilationsanlægget og
radiatorerne anvendes samt fanpower for scenariet Dag, simulering 5-8.

Det andet aspekt der undersøges er elprisen. På figur 7.8 ses resultaterne for elprisen og antallet af
timer over 24◦C.
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Figur 7.8: Elprisen for indledende simuleringerne angivet i tabel 7.4.

Det ses på figur 7.8, at scenariet for Nat er faldet under scenariet Dag, i forhold til figur 7.6, hvilket
skyldes at elspot prisen for en kilowatt-time er lavere om natten, jf. figur 7.1. Det ses ligeledes at
scenariet Døgn er faldet meget, og at prisen hvor der anvendes en fremløbstemperatur på 15◦C er
den samme som for scenariet Nat og Dag med samme fremløbstemperatur.
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Figur 7.9: Gennemsnitlig timeværdi for anvendelse af de termoaktive dæk samt elspot
prisen på årsbasis.

På figur 7.9 ses en gennemsnitlig timeværdi for effekten fra dækkene, sammen med den gennem-
snitlige elspot pris for hver time på årsbasis. Den tilførte energi angiver hvornår og hvor meget
de anvendes for alle fra scenarier. Det ses at dækkene for scenariet Nat benyttes uden for spidsbe-
laastningsperioderne, hvor scenariet Dag har mange timer i spidsbelastningperioderne. For scenariet
Døgn ses det, at kurven for anvendelse af de termoaktive dæk følger kurven for elspot prisen, hvilket
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betyder at scenariet Døgn ikke anvendes i spidsbelastningsperioderne. Af denne grund kan det, i hen-
hold til prisen, være en fordel at benytte de termoaktive dæk uden for spidsbelastningsperioderne.

7.1.1 SAMLET KONKLUSION AF INDLEDENDE SIMULERINGER

Ud fra de indledende simuleringer kan det konkluderes, at scenariet Døgn giver det højeste energi-
forbrug i forhold til scenarierne Dag og Nat, men samtidig også et bedre indeklima, specielt for de
høje fremløbstemperaturer.

Det kan ligeledes konkluderes, at hvis scenariet Nat benyttes skal setpunktstemperaturen på ra-
diatorerne om dagen sættes tilsvarende setpunktet for natkølingen, for at undgå at radiatorerne ak-
tiveres, for at opnå setpunktstemperaturen tidligt om morgenen. Dette betyder ligeledes, at for sce-
nariet Nat er det nødvendigt at tillade, at kontoret er koldere om morgenen, hvilket stadig stemmer
overens med kategori B, der tillader en temperatur på 20◦C.

Det kan også konstateres, at hvis elprisen tages i betragtning er det billigere at anvende de ter-
moaktive dæk om natten i forhold til om dagen.

En generel observation af resultaterne er, at det bedst kan betale sig at benytte lave fremløbstem-
peraturer, idet de giver det bedste indeklima samt det laveste energiforbrug, hvilket skyldes brugen
af grundvandskøling.

7.2 VARIATION AF INDBLÆSNINGSMÆNGDE

De undersøgte indblæsningsmængder er som beskrevet i afsnit 6.1.7 - Ventilation, en VAV max factor
på 3,5, 2 og 1. Resultaterne for scenariet Nat er valgt fra forrige undersøgelse, således der er en
setpunktstemperatur på 21◦C i brugstiden for radiatorerne, for at undgå et højt energiforbrug til
varme. Scenarier og simuleringsnumre er angivet i tabel 7.5, hvor den anvendte VAV max factor
er angivet.

VAV max factor Nat Dag Døgn

Uden køleflade 3,5 169 - 172 5 - 8 9 - 12

2 173 - 176 17 - 20 21 - 24

1 177 - 180 29 - 32 33 - 36

Med køleflade 3,5 181 - 184 41 - 44 45 - 48

2 185 - 188 53 - 56 57 - 60

1 189 - 192 65 - 68 69 - 72

Tabel 7.5: Scenarier og simuleringsnumre for simuleringer med varierende indblæs-
ningsmængder. Første tal for hver scenarie angiver fremløbstemperaturen på 15◦C og sid-

ste tal angiver 21◦C.

Resultaterne for de forskellige scenarier med varierende VAV max factor kan ses på figur 7.10, 7.11
og 7.13 for henholdsvis Nat, Dag og Døgn for det primære energiforbrug.
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Figur 7.10: Resultatet for scenariet Nat, med VAV max factorer på 3,5, 2 og 1 og en
indblæsningstemperatur på 18◦C.
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Figur 7.11: Resultatet for scenariet Dag, med VAV max factorer på 3,5, 2 og 1 og en
indblæsningstemperatur på 18◦C.

På figur 7.10 og 7.11, der er for henholdsvis scenarierne Nat og Dag, ses det at de er meget ens,
men at scenariet Dag har et generelt lavere energiforbrug og færre antal timer over 24◦C. Det ses
ligeledes, at ved benyttelse af en VAV max factor på 3,5 er energiforbruget højere end ved benyttelse
af en VAV max factor på 2 og 1. For simuleringerne med lav fremløbstemperatur er variationen af
energiforbruget og indeklimaet ikke så stort, da køling fra dækkene nedsætter behovet for anvendelse
af både højere indblæsningsmængder men også brugen af kølefladen i ventilationsanlægget, specielt
for scenariet Dag. Det ses ligeledes på både figur 7.10 og 7.11, at hældningen er større når der
anvendes en VAV max factor på 3,5, end når der anvendes en VAV max factor på 2 eller 1. Dette
skyldes at ventilationsanlægget har mulighed for at øge luftmængden til de 0,33 m3

/s, se figur 7.12(a)
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og 7.12(b), hvilket giver en højere SEL-værdi og derfor et højt primær energiforbrug. Dette resulterer
dog samtidig i et bedre indeklima, specielt når der anvendes høje fremløbstemperaturer.

Figur 7.12(a) og 7.12(b) viser de anvendte indblæsningsmængder for scenariet Dag uden brug af
køleflade med en VAV max factor på 3,5 og en fremløbstemperatur på henholdsvis 15 og 21◦C.
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Figur 7.12: Indblæsningsmængder ved anvendelse af en fremløbstemperatur til de ter-
moaktive dæk på (a) 15◦C for simulering 5 og (b) 21◦C for simulering 8.

Det ses at indblæsningsmængden er 0 m3
/s i mange timer, hvilket skyldes at ventilationen ikke be-

nyttes uden for brugstiden. Det ses ligeledes at for simulering 5, hvor der benyttes en fremløb-
stemperatur til dækket på 15◦C, at indblæsningsmængden kun øges i få timer om året, mens ind-
blæsningsmængden for simulering 8, hvor der benyttes en fremløbstemperatur til dækket på 21◦C,
forhøjes i halvdelen af brugstiden. Dette gør at energiforbruget ved de høje fremløbstemperaturer til
de termoaktive dæk er meget højere end ved de lave fremløbstemperaturer, hvilket også fremgår af
figur 7.10, 7.11 og 7.13. På figur 7.13 for scenariet Døgn ses det at variationen af energiforbruget
og indeklimaet er lille ved de lave fremløbstemperaturer, og at energiforbruget er højt for de høje
fremløbstemperaturer. Dette skyldes at ved anvendelse af høje fremløbstemperaturer er der behov
for større luftmængder for at opretholde et godt indeklima.
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Figur 7.13: Resultatet for scenariet Døgn, med VAV max factorer på 3,5, 2 og 1 og en
indblæsningstemperatur på 18◦C.
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På figur 7.10 og 7.11 er det illustreret, at antallet af timer over 24◦C er højt for mange af simu-
leringerne, hvorfor antallet af timer over 26 og 27◦C undersøges. På figur 7.14 og 7.15 ses antallet
af timer over 26 og 27◦C for scenarierne Nat og Dag. Simuleringsnumrene er angivet i tabel 7.5.
Det ses ud fra figur 7.14 for scenariet Nat, at der forekommer store problemer med antallet af timer
over 26 og 27◦C for simuleringerne 179, 180, 191 og 192 der er med en VAV max factor på 1 og en
fremløbstemperatur på henholdsvis 19 og 21◦C. Simulering 179 og 180 er uden køleflade i ventila-
tionen og 191 og 192 er med køleflade. Der er ligeledes problemer med simuleringerne 176 og 188,
hvilket er med en fremløbstemperatur på 21◦C og en VAV max factor på 2 med og uden køleflade.
Det samme er gældende for scenariet Dag på figur 7.15, hvor simulering 32 og 68 giver problemer,
da der også her kun anvendes en VAV max factor på 1 og en fremløbstemperatur på 21◦C til dækket.
For scenariet Døgn er kravene for BR10 overholdt i alle simuleringerne.
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Figur 7.14: Antal timer over 26 og 27◦C for scenariet Nat.
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Figur 7.15: Antal timer over 26 og 27◦C for scenariet Dag.
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7.2.1 SAMLET KONKLUSION FOR SIMULERINGERNE MED VARIERENDE

LUFTMÆNGDER

Ved at have varieret på luftmængden i ventilationssystemet, kan det konkluderes at det er dyrt i
energiforbrug at øge indblæsningsmængden. Det ville derfor være billigere at benytte en lavere luft-
mængde og benytte kølefladen eller nedsætte indblæsningstemperaturen. Dog er en VAV max factor
på 1 ikke tilstrækkelig til at opretholde et godt indeklima, medmindre der benyttes en fremløbstem-
peratur på 15◦C.

7.3 VARIATION AF INDBLÆSNINGSTEMPERATUR

Ud fra disse simuleringer ønskes det undersøgt hvorvidt det er muligt at nedbringe energiforbruget og
opnå et bedre indeklima ved at nedsætte indblæsningstemperaturen til 16◦C, i stedet for de 18◦C der
er benyttet i de tidligere simuleringer. Dette undersøges for alle tre VAV max factor, for ligeledes
at se om det er muligt at gå ned i indblæsningsmængde uden det forværrer indeklimaet, da det i
afsnit 7.2 - Variation af indblæsningsmængde blev konkluderet, at en høj indblæsningsmængde giver
et højt energiforbrug. Scenarier og simuleringsnumre er for de nye simuleringer angivet i tabel 7.6.

VAV max factor Nat Dag Døgn

Uden køleflade 3,5 73 - 76 77 - 80 81 - 84

2 86 - 88 89 - 92 93 - 96

1 97 - 100 101 - 104 105 - 108

Med køleflade 3,5 109 - 112 113 - 116 117 - 120

2 121 - 124 125 - 128 129 - 132

1 133 - 136 137 - 140 141 - 144

Tabel 7.6: Scenarier og simuleringsnumre for simuleringerne med en indblæsningstem-
peratur på 16◦C. Første tal for hver scenarie angiver fremløbstemperaturen på 15◦C og

sidste tal angiver 21◦C.

På figur 7.16, 7.17 og 7.18 ses resultaterne for scenarierne for henholdsvis Nat, Dag og Døgn med
og uden brug af køleflade i ventilationsanlægget.

For en VAV max factor på 2 og 1 ses det på figur 7.16 og 7.17, at ved benyttelse af en lav ind-
blæsningstemperatur kan det ikke svare sig at benytte kølefladen til ventilationsanlægget, da dette
forhøjer det primære energiforbrug, men kun forbedre antallet af timer over 24◦C en smule, mens
stigningen i energiforbrug er mindre når der anvendes en VAV max factor på 3,5, da ventilationen
øger luftmængden før den benytter kølefladen.

72



AFSNIT 7.3 - VARIATION AF INDBLÆSNINGSTEMPERATUR

500

800

1100

1400

1700

2000

2300

2600

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Pr
im

æ
r e

ne
rg

ifo
rb

ru
g 

[k
W

h]
 

Antal timer over 24°C [h] 
Nat 3,5/16 Nat (køl) 3,5/16 Nat 2/16 Nat (køl) 2/16 Nat 1/16 Nat (køl) 1/16

Figur 7.16: Resultatet for scenariet Nat, med VAV max factorer på 3,5, 2 og 1 og en
indblæsningstemperatur på 16◦C.
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Antal timer over 24°C [h] 
Dag 3,5/16 Dag (køl) 3,5/16 Dag 2/16 Dag (køl) 2/16 Dag 1/16 Dag (køl) 1/16

Figur 7.17: Resultatet for scenariet Dag, med VAV max factorer på 3,5, 2 og 1 og en
indblæsningstemperatur på 16◦C.

Hvis figur 7.16-7.18 sammenlignes med figur 7.10, 7.11 og 7.13, ses at ved benyttelse af en ind-
blæsningstemperatur på 16◦C i stedet for 18◦C falder det primære energiforbrug samt antallet af
timer over 24◦C for alle simuleringerne. Dette ses tydeligere på figur 7.19 hvor scenariet Dag med
en indblæsningstemperatur på 16◦C og 18◦C uden køleflade er vist.

På figur 7.18 ses det endnu engang, at ved de lave fremløbstemperaturer har VAV max factor kun
en ringe betydning for indeklimaet og det primære energiforbrug, idet de termoaktive dæk er aktive
i mange timer på døgnet, og er derfor hovedårsagen til det høje energiforbrug sammenlignet med
scenariet Nat og Dag.
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Antal timer over 24°C [h] 
Døgn 3,5/16 Døgn (køl) 3,5/16 Døgn 2/16 Døgn (køl) 2/16 Døgn 1/16 Døgn (køl) 1/16

Figur 7.18: Resultatet for scenariet Døgn, med VAV max factorer på 3,5, 2 og 1 og en
indblæsningstemperatur på 16◦C.
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Antal timer over 24°C [h] 

Dag 3,5/18 Dag 3,5/16 Dag 2/18 Dag 2/16 Dag 1/18 Dag 1/16

Figur 7.19: Sammenligning af simuleringerne for scenariet Dag uden køleflade med en
indblæsningstemperatur på 18◦C og 16◦C.

7.3.1 SAMLET KONKLUSION AF SIMULERINGER

Ved at nedsætte indblæsningstemperaturen til 16◦C ses det, at antallet af timer over 24◦C falder, i
forhold til simuleringerne hvor der er benyttet en indblæsningstemperatur på 18◦C samtidig med at
energiforbruget falder. Dog kan det konstateres, at indeklimaet for de høje fremløbstemperaturer til
de termoaktive dæk forbedres markant, hvis der er mulighed for at øge luftmængden, hvilket dog
resulterer i et forhøjet energiforbrug.

Det kan også konkluderes at ved en VAV max factor på 1 og 2 kan det ikke betale sig at benyt-
te kølefladen idet energiforbruget stiger meget i forhold til den lille forbedring der forekommer i
indeklimaet.
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7.4 TERMOAKTIVE DÆK INAKTIVE OM VINTEREN

Tidligere har det kun været undersøgt hvordan energiforbruget ser ud på årsbasis. Men da vejr-
forholdene er meget forskellige i sommer og vinter perioderne, forsøges det at opdele styringerne i
sommer og vinter perioder, for at undersøge energiforbruget og indeklimaet yderligere. På figur 7.20
og 7.21 ses de indledende simuleringer opdelt i henholdsvis sommer og vinter, hvor sommerperi-
oderne består af maj-september, og vinterperioden består af de resterende måneder fra oktober-april.
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Antal timer over 24 °C [h] 

Nat 3,5/18 Dag 3,5/18 Døgn 3,5/18 Nat (køl) 3,5/18 Dag (køl) 3,5/18 Døgn (køl) 3,5/18

Figur 7.20: Resultater for de indledende simuleringer, se tabel 7.4, for sommer perioden.
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Antal timer over 24 °C [h] 

Nat 3,5/18 Dag 3,5/18 Døgn 3,5/18 Nat (køl) 3,5/18 Dag (køl) 3,5/18 Døgn (køl) 3,5/18

Figur 7.21: Resultater for de indledende simuleringer, se tabel 7.4, for vinter perioden.

Ud fra figur 7.20 og 7.21 er det tydeligt indikeret at for sommerperioden er problemet med indek-
limaet noget større end for vinterperioden. For vinterperioden kan det ses, at problemet med indek-
limaet opstår ved benyttelse af de høje fremløbstemperaturer til de termoaktive dæk, men kun i en
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mindre grad, da der kun opstår få timer over 24◦C der opstår. På baggrund af disse resultater fore-
tages undersøgelser hvor de termoaktive dæk kun vil være aktive i sommerperioden for at se om det
primære energiforbrug vil kunne nedsættes uden der vil opstå problemer med indeklimaet i vinter
perioden. Simuleringerne er udført med en indblæsningstemperatur på 18◦C og en VAV max factor
på 3,5. Scenarier og simuleringsnumre er angivet i tabel 7.7.

Nat Dag Døgn

Uden køleflade 145 - 148 149 - 152 153 - 156

Med køleflade 157 - 160 161 - 164 165 - 168

Tabel 7.7: Scenarier og simuleringsnumre for simuleringerne hvor de termoaktive dæk kun
er aktive i sommerperioden. Første tal for hver scenarie angiver fremløbstemperaturen på

15◦C og sidste tal angiver 21◦C.

På figur 7.22 ses resultaterne for sommerperioden for både de indledende simuleringer, som også
er vist i figur 7.20, og de nye simuleringer hvor de termoaktive dæk kun anvendes om sommeren.
Navngivningen hvor dækkene er anvendt om sommeren er angivet i parantesen som „som“.

Ud fra figur 7.22 ses det, at energiforbruget og indeklimaet ikke har ændret sig meget for hvert
scenarie. Der er dog en lille forøgelse af antallet af timer over 24◦C når de termoaktive dæk ikke er
aktive i vinterperioden, specielt for simuleringerne hvor en høj fremløbstemperatur til de termoaktive
dæk anvendes.
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Antal timer over 24 °C [h] 

Nat 3,5/18 Dag 3,5/18 Døgn 3,5/18 Nat (køl) 3,5/18
Dag (køl) 3,5/18 Døgn (køl) 3,5/18 Nat (som) 3,5/18 Dag (som) 3,5/18
Døgn (som) 3,5/18 Nat (som/køl) 3,5/18 Dag (som/køl) 3,5/18 Døgn (som/køl) 3,5/18

Figur 7.22: Resultater for sommerperioden for de indledende simuleringer og simu-
leringerne hvor de termoaktive dæk kun anvendes om sommeren.
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Figur 7.23: Operativ temperatur for maj måned for simuleringerne 172 og 148, se
tabel 7.4 og 7.7, hvor scenariet Nat er anvendt med en fremløbstemperatur på 21◦C.

På figur 7.23 ses den operative temperatur de første 15 dage i maj måned for scenariet Nat, med
en fremløbstemperatur på 15 og 21◦C til de termoaktive dæk, der præsenterer simulering 169 og
145 for 15◦C, samt 172 og 148 for 21◦C. Det ses at den operative temperatur er højere i starten af
maj måned når de termoaktive dæk er inaktive i vinterperioden, hvilket resulterer i højere operative
temperaturer den første uge, hvorefter dækkene er uafhængige af situationen i vinterperioden. Det
ses ligeledes på figur 7.23 at temperaturen den første time i maj, når dækkene er inaktive, er ens for
begge fremløbstemperaturer, se rød og lilla linje, hvorefter den operative temperatur falder hurtigere
når der anvendes en fremløbstemperatur på 15◦C, men er samtidig længere om at stabilisere.
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Antal timer over 24 °C [h] 

Nat 3,5/18 Dag 3,5/18 Døgn 3,5/18 Nat (køl) 3,5/18
Dag (køl) 3,5/18 Døgn (køl) 3,5/18 Nat (som) 3,5/18 Dag (som) 3,5/18
Døgn (som) 3,5/18 Nat (som/køl) 3,5/18 Dag (som/køl) 3,5/18 Døgn (som/køl) 3,5/18

Nye simuleringer, hvor 
de termoaktive dæk er 
inaktive i vinterperioden.

Figur 7.24: Resultater for vinterperioden for de indledende simuleringer og simu-
leringerne hvor de termoaktive dæk kun anvendes om sommeren.
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På figur 7.24 ses resultaterne for vinterperioden for både de indledende simuleringer, som også er
vist i figur 7.21, og simuleringerne hvor de termoaktive dæk kun anvendes om sommeren.

Det ses at antallet af timer over 24◦C er steget når de termoaktive dæk ikke anvendes i vin-
terperioden, og der er ingen tilfælde hvor antallet af timer over 24◦C er nul. Det ses samtidig at
energiforbruget ikke er faldet selvom dækkene er slukket om vinteren i forhold til scenarierne Nat
og Dag. Dette skyldes at ventilationsanlægget bliver nødt til at øge luftmængden for at holde den
operative temperatur under 24◦C, hvilket giver en højere SEL-værdi og derfor et højt energiforbrug,
se figur 7.25.
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Figur 7.25: Operativ temperatur og indblæsningsmængde for simulering 149 og 169 for
den 08.02.2008.

På figur 7.25 ses indblæsningsmængden og den operative temperatur for en vinterdag for scenariet
Nat hvor dækkene er inaktive om vinteren, simulering 145, og hvor dækkene er aktive om vinteren
med en fremløbstemperatur på 15◦C, simulering 169. Det ses at for simulering 145 holdes tempe-
raturen omkring de 24◦C, der er setpunktet for køling i ventilationsanlægget, ved at øge indblæs-
ningsmængden. Dette giver et højt energiforbrug grundet den høje SEL-værdi, og samtidig mange
timer omkring 24◦C. Hvis simulering 169 tages i betragtning, ses det at indblæsningsmængden ikke
øges og at den operative temperatur er lavere, hvilket skyldes anvendelsen af de termoaktive dæk.
Dette bekræfter, ligesom i afsnit 7.2 - Variation af indblæsningsmængde, at det er dyrt i det primære
energiforbrug at øge luftmængderne.

På figur 7.26 ses en forstørrelse af de nye simuleringer, hvor dækkene kun er aktive om som-
meren, simuleringerne angivet i ringen på figur 7.24.
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Antal timer over 24°C [h] 
Nat 3,5/18 Dag 3,5/18 Døgn 3,5/18 Nat (køl) 3,5/18 Dag (køl) 3,5/18 Døgn (køl) 3,5/18

Figur 7.26: Resultater for vinterperioden for simuleringerne hvor de termoaktive dæk kun
anvendes om sommeren.

Det ses, at selvom dækkene ikke er aktive om vinteren, er der alligevel en variation i antallet af
timer over 24◦C med stigende fremløbstemperatur til de termoaktive dæk, hvilket ikke burde være
tilfældet, da der er ens belastning og vejrforhold. Variationen kan skyldes skiftet fra sommermåneden
september til vintermåneden oktober.
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Figur 7.27: Operativ temperatur for oktober måned for simuleringerne 145 og 148, se
tabel 7.7, hvor scenariet Nat er anvendt med en fremløbstemperatur på henholdsvis 15 og

21◦C.

På figur 7.27 ses den operative temperatur de første 15 dage i oktober måned for scenariet Nat med en
fremløbstemperatur på 15 og 21◦C. Det ses at den operative temperatur er lavere i starten af oktober
måned når der anvendes en fremløbstemperatur på 15◦C, hvor den er højere når der anvendes en
fremløbstemperatur på 21◦C. Dette skyldes at dækkene stadig har akkumulerende evne fra september
måned, og at den er større ved benyttelse af 15◦C, i forhold til de 21◦C som fremløbstemperatur. I
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midten af oktober måned er der ikke længere fordel af de termoaktive dæk fra september måned, og
den operative temperatur er da ens resten af vinterperioden.

Det ses ligeledes fra figur 7.26, at energiforbruget og indeklimaet varierer minimalt fra scenar-
ierne uden brug af køleflade til scenarierne med brug af køleflade. Dette skyldes at kølefladen er
inaktiv i vinterperioden, idet der anvendes frikøling.

7.4.1 SAMLET KONKLUSION AF SIMULERINGER

Ved at gøre de termoaktive dæk inaktive i vinterperioderne kan det konstateres at der er nød til
at være en anden form for køling. Da kølefladen ikke benyttes om vinteren, ses det at det ikke er
muligt at nedsætte indblæsningsmængden til en VAV max factor på 1, da det er nødvendigt at gå op i
luftmængde for at opretholde temperaturen på 24◦C, som ses på figur 7.25. En eventuel forbedring af
indeklimaet kan opnås ved at nedsætte setpunktet for start af køling eller ved anvendelse af en lavere
indblæsningstemperatur. En nedsættelse af setpunktet vil dog øge energiforbruget yderligere, og det
kan derfor være en fordel at benytte de termoaktive dæk hele året. Ved at have dækkene aktive hele
året undgås høje luftmængder til ventilationen, der giver et højt energiforbrug. Det kan endvidere
konkluderes at der er en stabiliseringsperiode på ca. 9 dage for de termoaktive dæk.
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I dette kapitel vurderes simuleringerne foretaget i kapitel 7 - Analyse af simuleringer og de mest op-
timale styringsstrategier vælges til anvendelse i kontoret i Visionshuset.

Gennem analyser af styringerne i kapitel 7 - Analyse af simuleringer er der indsamlet viden inden
for anvendelse og styring af de termoaktive dæk. Overordnet kan det konkluderes, at valget af
styring er en vurderingssag ved opførelse af et byggeri. Der er dog gennem simuleringerne fun-
det bedre løsninger end andre, der sikrer et godt indeklima og samtidig mindsker energiforbruget.
Generelt kan det konkluderes at en fremløbstemperatur på 21◦C til de termoaktive dæk er for højt
til at opretholde et godt indeklima. En fremløbstemperatur på 21◦C giver samtidig et højt energifor-
brug, idet dækkene næsten altid er aktive i de valgte tidsrum samt at ventilationsmængden øges. Idet
Visionshuset bruger grundvandskøling til produktion af kølevandet til de termoaktive dæk, er det en
fordel at have så lav en fremløbstemperatur som mulig, hvilket også afspejler sig af samtlige simu-
leringer i kapitel 7 - Analyse af simuleringer. Det kan ligeledes konkluderes at samspillet mellem
de termoaktive dæk og ventilationssystemet har stor betydning for både energiforbruget og indek-
limaet. Ved at benytte de termoaktive dæk hele året med en fremløbstemperatur på 15◦C, kan høje
luftmængder i ventilationen i vinterperioden undgås, hvilket giver et mindre energiforbrug. Der kan
ligeledes spares på anlægsomkostningerne ved at nedsætte den tilladelige maksimale luftmængde i
ventilationen, der betyder mindre kanaler og ventilator. Det kan samtidig være en fordel, at nedsætte
indblæsningstemperaturen i ventilationen til 16◦C, da dette giver et bedre indeklima uden brug af
yderligere energi.

Til at evaluere styringerne er det valgt at kigge både på det primære energiforbrug og elprisen,
da det primære energiforbrug ifølge BR10 er dimensionsgivende for bygninger i dag, og en elpris på
timebasis er et muligt fremtidsaspekt der ifølge afsnit 7.1 - Indledende simuleringer har en betydning
for de tre scenarier. Det er valgt at vurdere indeklimaet ud fra antallet af timer uden for kategori B,
da dette krav ønskes overholdt, jf. kapitel 3 - Indeklima krav.

På figur 8.1 ses det primære energiforbrug og antallet af timer uden for kategori B for alle eval-
uerede simuleringer fra kapitel 7 - Analyse af simuleringer, hvor hvert scenarie Nat, Dag og Døgn er
repræsenteret med forskellige farver henholdsvis blå, rød og grøn.

Ud fra figur 8.1 ses det, at energiforbruget og antallet af timer uden for kategori B er meget
forskellige for alle simuleringer. Det ses dog at Døgn har færrest timer uden for kategori B men
samtidig også det højeste primære energiforbrug, hvilket også er blevet konkluderet igennem kapitel
7 - Analyse af simuleringer. Scenarierne Nat og Dag fordeler sig meget ens, hvor dem med mange
timer uden for kategori B er dem med høje fremløbstemperaturer til de termoaktive dæk.
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Figur 8.1: Alle evaluerede simuleringer angivet med primær energiforbrug og antal timer
uden for kategori B.

På figur 8.2 ses alle evaluerede simuleringer, vist med elprisen og antal timer uden for kategori B.
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Figur 8.2: Alle evaluerede simuleringer angivet med elpris og antal timer uden for kate-
gori B.

Når prisen for el på timebasis tages i betragtning ses det på figur 8.2, at scenarierne rykker sig i
forhold til hinanden, hvor scenarierne Nat og Døgn er rykket ned, hvilket også blev konkluderet i
afsnit 7.1 - Indledende simuleringer.

En generel observation af simuleringerne på figur 8.1 og 8.2 er, at der er mange styringer hvor
både indeklimaet er godt og hvor det primære energiforbrug samt elprisen er lav. Dette gør det sam-
tidig svært at vælge en specifik styring, da der er mange at vælge. Det vælges derfor at afgrænse
området af styringer, således der for det primære energiforbrug ikke er styringer over 1500 kWh og
for elprisen ingen styringer over 150 kr. For indeklimaet vælges et maksimum på 150 timer uden for
kategori B, der svarer til ca. 5% uden for kategori B. Afgrænsningerne kan ses på figur 8.1 for det
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primære energiforbrug og figur 8.2 for elprisen. Dette giver i alt 34 styringer for elprisen, der kan ses
på figur 8.3, og 16 styringer for det primære energiforbrug der kan ses på figur 8.4, hvor kun to af
styringerne, markeret med cirkel, ikke er blandt styringerne for elprisen. En simuleringsoversigt med
angivne scenarier, fremløbstemperatur, VAV max factor, indblæsningstemperatur og brug af køleflade
kan ses i tabel D.1 i appendiks D - Simuleringsoversigt til udvalgte styringer for de valgte styringer.
Ud fra tabel D.1 ses det, at det er forskellige styringer med forskellige scenarier, fremløbstempera-
turer, indblæsningstemperaturer og -mængder samt anvendelse og uden anvendelse af kølefladen i
ventilationsanlægget. Der er dog et flertal af styringer med en fremløbstemperatur på 15◦C, og ingen
med en fremløbstemperatur på 19 og 21◦C til de termoaktive dæk.
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Figur 8.3: Udvalgte simuleringer angivet med elpris og antal timer uden for kategori B.
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Figur 8.4: Udvalgte simuleringer angivet med primær energiforbrug og antal timer uden
for kategori B.
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Hvis figur 8.3 og 8.4 sammenlignes, ses det at scenariet Døgn ikke forekommer som en mulig styring
når det primære energiforbrug tages i betragtning, selvom dette scenarie giver det bedste indeklima.
For det primære energiforbrug skyldes det dækkenes høje antal af timer hvor de er aktive, mens
den lave elpris skyldes at dækkene kun anvendes uden for spidsbelastningsperioderne, som også
konkluderet i afsnit 7.1 - Indledende simuleringer. For scenariet Nat og Dag er antallet af timer uden
for kategori B blandet. Det ses dog, at for det primære energiforbrug er scenariet Dag en fordel, da
det er lavere end for scenariet Nat.

Ved at have vurderet samtlige evaluerede simuleringer i forhold til hinanden, er det fundet at
scenariet Døgn har det bedste indeklima i forhold til alle kategorierne angivet i tabel 3.2 i kapitel 3 -
Indeklima krav, men har dog det højeste primære energiforbrug og samtidig ikke den billigste elpris.
Elprisen er dog stadig lav for scenariet Døgn. Fordelen ved Nat scenariet er, at omkostningerne er
mindre ved anvendelsen af denne, da elprisen for en kWh er mindre om natten end for dagen samtidig
med at det primære energiforbrug er lavt. Fordelen ved scenariet Dag er, at der ifølge simuleringerne
foretaget i afsnit 7.1 - Indledende simuleringer muligvis vil forekomme et bedre indeklima end for
scenariet Nat, da de termoaktive dæk anvendes i perioden hvor den interne belastning er høj.

Generelt kan det konkluderes at forskellen i pris, primært energiforbrug og indeklima er min-
imal for mange af de udvalgte simuleringer, og det er derfor en vurderingssag ved et pågældende
byggeprojekt. Det skal dog bemærkes at anlægsomkostningerne ikke er taget i betragtning i disse
simuleringer, og da det er forskellige styringer med varierende luftmængder og indblæsningstemper-
aturer i ventilationen samt med og uden brug af køleflade, kan dette være udslagsgivende for valg af
styring.

Det vælges på baggrund af simuleringerne at afprøve scenarierne Nat, Dag og Døgn i Visonshuset
med en fremløbstemperatur på 15◦C.
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9. INTRODUKTION TIL

STYRINGSSTRATEGIER

I dette kapitel fremgår beskrivelsen af de to valgte styringsstrategier anvendt i bygningen og hvor-
dan de er implementeret i bygningen. Endvidere forekommer en beskrivelse af testperioden som er
foretaget for at kontrollere at styringen anvendes på den ønskede måde.

I Del III - Simulering af styringsstrategier er der foretaget en række simuleringer ved anvendelse
af forskellige scenarier med varierende parametre, og i afsnit 8 - Valg af styring er det konkluderet,
at scenarierne Nat, Dag og Døgn med en fremløbstemperatur til de termoaktive dæk på 15◦C er
de mest optimale styringer i forhold til indeklimaet, det primære energiforbrug og elprisen. Det er
derfor valgt at arbejde videre med disse tre styringsstrategier da der er fordele ved dem alle.

Scenarierne Nat, Dag og Døgn anvendes med tidskema, således det kan kontrolleres hvornår
de termoaktive dæk har mulighed for at være aktive. Tidsintervallerne hvor de termoaktive dæk har
mulighed for at være aktive er angivet i tabel 6.2. Da systemet som tidligere nævnt ikke er opført med
tidsstyring på de termoaktive dæk er det, for at kunne anvende de termoaktive dæk med tidstyring,
valgt at styre pumpen manuelt. På pumpen er der derfor påsat et tænd/sluk ur, hvilket derved slukker
for strømmen til pumpen når det ønskes. For at anvende scenariet Døgn skal det være muligt at sætte
temperatur setpunkter for perioden nat og dag, hvilket vil sige forskellige setpunkter alt efter hvilket
tidspunkt på dagen de termoaktive dæk skal benyttes. Da CTS-systemet ikke er opbygget med denne
funktion er det ikke muligt at afprøve dette scenarie i bygningen.

Parametre Nat Dag

Start setpunkt termoaktive dæk [◦C] 21 23

Stop setpunkt termoaktive dæk [◦C] 21 22

Anvendt tidszone for de termoaktive dæk 19-6 6-19

Radiator setpunkt dag [◦C] 21 22

Radiator setpunkt nat [◦C] 21 22

Ventilation indblæsningstemp. [◦C] 22 22

Ventilation køleflade Slukket Slukket

Tabel 9.1: De anvendte fremløbstemperaturer, setpunkter og systemer for de to valgte
styringsstrategier.

Alle de anvendte parametre for scenarierne Nat og Dag er valgt på baggrund af simuleringerne fore-
taget i Del III - Simulering af styringsstrategier. Grundet de store problemer med det mekaniske ven-
tilationssystem som ikke fungerer optimalt er det valgt, at anvende styringerne som den anvendes på
nuværende tidspunkt i Visionshuset dog uden køleflade, hvilket er en konstant indblæsningstemper-
atur på 22◦C og en konstant luftmængde på omkring 150m3

/h, som beskrevet i afsnit 5.3 - Mekanisk
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ventilation. Kølefladen er ligeledes frakoblet manuelt ved at lukke for ventilen. Alle parametrene
anvendt til de to valgte styringsstrategier kan ses i tabel 9.1.

For at kontrollere at de indstillede parametre fungerer som ønsket er der foretaget en testperiode
i uge 19. Efter testperioden foretages de to valgte scenarier Nat og Dag i ugerne 20 og 21. I tabel 9.2
er det angivet hvilke dage der er hverdage og weekender samt hvornår helligdage forekommer for
udvalgte uger i maj.

Maj
Ugedag Uge 18 Uge 19 Uge 20 Uge 21

Mandag 6 13 20*

Tirsdag 7 14 21

Onsdag 1 8 15 22

Torsdag 2 9* 16 23

Fredag 3 10* 17 24

Lørdag 4 11 18 25

Søndag 5 12 19 26

Tabel 9.2: Angivelse af hvilke datoer der er hverdage og weekend for Maj. * henviser til
de dage som er helligdage hvilket antages som weekenddag.

Alle målinger foretaget under anvendelse af styringsstrategierne er foretaget som beskrevet i kapitel
4 - Introduktion til målinger samt Målebeskrivelsen i CD bilag G.6.1. Al databehandling for målere-
sultaterne kan findes i CD bilag G.4.

9.1 TESTPERIODE

For at kontrollere at alle de angivne parametre i tabel 9.1 fungerer som ønsket er der foretaget en
testperiode. Testperioden foregår i uge 19, hvor ændringerne til den første styring er foretaget fredag
i uge 18, hvorefter data er udtaget om onsdagen, således systemet har fungeret en weekend samt
to hele dage med personbelastning. I testperioden er scenariet Nat anvendt, hvilket betyder at de
termoaktive dæk har mulighed for at være aktive i tidsintervallet kl. 19-6, dette samt de resterende
parametre anvendt til scenariet Nat er angivet i tabel 9.1.

Ud fra målingerne er det observeret at de termoaktive dæk ikke fungerede som ønsket. På figur 9.1
ses den målte frem- og returløbstemperatur samt vandmængden for måler nr. 2 for testperioden
bestående af d. 4.-7. maj, hvoraf d. 4. og 5. maj er en weekend. Grundet ens frem- og returløbstem-
peratur for alle energimålere, som vist på figur E.1 i appendiks, er det valgt kun at vise temperaturen
for én måler, således det er nemmere at analysere ændringen.
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Figur 9.1: Målt frem- og returløbstemperatur samt vandmængde for de termoaktive dæk i
testperioden, gældende for måler nr. 2.

På figur 9.1 ses det ud fra vandmængden at pumpen slukker i dagtimerne, således den kører i tidsin-
tervallet 19-6 som ønsket, dog er det ikke gældende for fremløbstemperaturen. Det ses at der in-
gen fremløbstemperatur på 15◦C forekommer i weekenderne og at det er meget korte perioder der
forekommer en fremløbstemperatur på 15◦C i hverdagene. Grunden til det ikke styres som ønsket
er, at grundvandspumpen er styret med et tidsskema, således at pumpen ikke anvendes weekenderne.
Samtidig er tidsskemaet indstillet med en tidsperiode for hvornår pumpen må være aktiv i hverda-
gene. Dette tidsskema er indstillet til at grundvandspumpen kun må anvendes i tidsintervallet fra kl.
4 til kl. 21, hvilket forklarer hvorfor der kun anvendes en fremløbstemperatur på 15◦C i meget korte
perioder for målingerne på figur 9.1. Ud fra figur 9.1 ses det at når en fremløbstemperatur anvendes
er det 15◦C som ønsket.

Efter denne observering er tidskemaet for grundvandspumpen helt fjernet, således at det er tilladt
at benytte den hele døgnet alle ugens dage.
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10. STYRINGSSTRATEGI NAT

I dette kapitel fremgår resultaterne fra målingerne hvor styringsstrategien for scenariet Nat er an-
vendt. Der evalueres på resultaterne ved at sammenligne med indeklimaet og køleydelsen inden den
nye styringsstrategi blev integreret.

Forsøget for scenariet Nat er foretaget i uge 20 men med ændring af systemet fredag i uge 19,
hvilket vil sige at målingerne for scenariet Nat er gældende for d. 11.-17. maj. Målingerne er inddelt
i resultaterne for den interne belastning, indeklimaet og køleydelsen.

10.1 INTERNE BELASTNINGER

Den interne belastning for perioden d. 11.-17. maj består af varmeafgivelsen fra udstyr, belysning,
solstråling og personer. På figur 10.2-10.3 ses varmeafgivelsen for henholdsvis udstyr og belysning
for måleperioden hvor Nat scenariet er anvendt. På figur 10.2 og 10.4 ses sammenhængen mellem
den varierende varmeafgivelse fra udstyr, personbelastningen og solstråling, f.eks. er der torsdag d.
16. en lav personbelastning hvilket afspejler sig i den lave varmeafgivelse fra udstyret.

På figur 10.1 ses personbelastningen for perioden hvor styringsstrategien Nat er anvendt, hvoraf
det ses at det er varierende hvor mange personer der opholder sig i kontoret. I weekenden forekom-
mer der lørdag en periode hvor én person anvender kontoret.
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Figur 10.1: Personbelastningen for perioden d. 11.-17. maj.

På figur 10.2 ses det at varmeafgivelsen fra udstyret stiger kl. 6 hver dag bortset fra i weekenden,
hvor det er lidt mere varierende hvornår varmeafgivelsen fra udstyret falder igen, da det er forskelligt
hvornår de ansatte forlader kontoret, se figur 10.1.
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Figur 10.2: Målt varmeafgivelse fra udstyr på timebasis gældende for perioden d. 11.-17.
maj. Hver kurve angiver en hel dag, datoerne er angivet under grafen.

For varmeafgivelsen fra belysning forekommer der ligeledes en variationen i hvornår belysningen
slukkes, hvilke ligesom for udstyr skal ses i sammenhæng med personbelastningen. Lørdag d. 11.
ses det at belysningen anvendes i tidsrummet kl. 10-15 hvilket ligeledes er i det tidsrum kontoret
anvendes ifølge figur 10.1. Som gældende for udstyr er det rimelig konsekvent hvornår lyset tændes
men det er mere varierende hvornår det slukkes igen, hvilket skyldes den varierende personbelastning
om eftermiddagen. Grunden til de små peaks forekommer uden for brugstiden er, at lyset af en eller
anden grund tændes og slukkes igen, hvilket er observeret ud fra optagelser af kontoret. Årsagen til
dette kendes ikke.
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Figur 10.3: Målt varmeafgivelse fra belysning på timebasis gældende for perioden d. 11.-
17. maj. Hver kurve angiver en hel dag, datoerne er angivet under grafen.

På figur 10.4 er solindstrålingen angivet, beregnet ud fra den målte lodrette solstråling på den syd-
vestvendte facade.
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Figur 10.4: Soloindstråling for perioden d. 11.-17. maj.

På figur 10.5 ses den samlede interne varmebelastning for personer, udstyr, belysning og solind-
stråling. Det ses ligesom for reference perioden at varmebelastningen for belysning er konstant. Det
ses ligeledes at personbelastningen er lav i forhold til de andre varmebelastninger, og at varmebe-
lastningen fra udstyr øges med stigende personbelastning. På figur 10.5 ses sammenhængen med
figur 10.4 for solindstrålingen.

0,0 

7,5 

15,0 

22,5 

30,0 

37,5 

45,0 

52,5 

11-05 12-05 13-05 14-05 15-05 16-05 17-05 

 
 [k

W
h]

 

Dato 

Solindstråling Personer Udstyr Belysning 

In
te

rn
 v

ar
m

eb
el

as
tn

in
g

Figur 10.5: Den samlede interne varmebelastning for scenariet Nat.

Den interne belastning for scenariet Nat sammelignes med reference målingerne som beskrevet i
kapitel 5 - Indeklima og køleydelse. På figur 10.6 ses det at den interne varmebelastning er tilsvarende
dog med en variation i personbelastningen samt solindstrålingen. Den lave personbelastning for ref-
erence perioden kan skyldes at der er manglende data.
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Figur 10.6: Den samlede interne varmebelastning for (a) reference perioden gældende for
hele april måned og (b) scenariet Nat. Varmebelastningen er kun gældende for brugstiden.

10.2 INDEKLIMA

For at konstatere at de termoaktiv dæk benyttes som ønsket, da det er dem der skal opretholde
indeklimaet, er resultatet for målingerne af frem- og returløbstemperaturen og vandmængden for
alle målere angivet på figur 10.7, hvor det ses at den valgte fremløbstemperatur på 15◦C anvendes
hver nat i sammenhæng med stigende vandmængde.
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Figur 10.7: Målt frem- og returløbstemperatur samt vandmængde for de termoaktive dæk
gældende for perioden d. 11.-17. maj.

På figur 10.8 er resultatet for fremløbstemperaturen for måler nr. 2 for én nat, natten mellem d. 12.
og 13. maj, givet for at se nærmere på om de termoaktive dæk benyttes som ønsket fra kl. 19-6, som
angivet i tabel 9.1. På figur 10.8 ses det, at de termoaktive dæk starter kl. 19 og slukker igen kl. 6
som ønsket. Dette er desværre ikke tilfældet for alle dage som det fremgår på figur 10.7, hvor der
om natten mellem d. 15. og 16. er en afvigelse fra den ønskede fremløbstemperatur.
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Figur 10.8: Målt fremløbstemperatur for måler nr. 2 for natten mellem d. 12. og 13. maj.

Det tyder på at de termoaktive dæk ikke benyttes som ønsket fordi grundvandspumpen ikke har været
tændt, hvilket konkluderes på baggrund af, at der som illustreret på figur 10.7 forekommer en vand-
mængde i denne periode, der indikerer at cirkulationspumpen har kørt. Dog ses det at vandmængden
ikke er helt identisk med vandmængden for de resterende dage i måleperioden. På figur 10.9 ses det,
at pumpen starter før den skal, kl. 16 d. 15. maj og slukker først igen kl. 12 d. 16. maj hvor den
skulle have kørt fra kl. 19-6 som de resterende dage gør. På figur 10.7 ses det at d. 17. sidst på dagen
forekommer der en kort periode med vandmængde og fremløbstemperatur, hvilket skyldes at der om
eftermiddagen ændres styring til scenariet Dag. Dette kan samtidig være årsag til den opstået peak
værdi.
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Figur 10.9: Vandmængden for perioden d. 14.-17. maj hvor scenariet Nat er anvendt.

Ud fra målingerne af den operative temperatur, som vist på figur 10.10, kan indeklimaet vurderes i
forhold til anvendelsen af styringsstrategien med scenariet Nat. Den operative temperatur når mak-
simalt op på 24◦C, dog er dette den dag hvor de termoaktiv dæk ikke har fungeret optimalt om
natten, hvilket også kan ses på den operative temperatur om natten, da den ikke når ned på 21◦C som
for de andre nætter. Udetemperaturen har indflydelse på den operative temperatur hvilket kan ses
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på figur 10.11 i sammenhæng med den operativ temperatur på figur 10.10, her ses det at en højere
udetemperatur ligeledes giver en højere operativ temperatur. Men igen ses det at den operative tem-
peratur for d. 16. er højere end for d. 15. til trods for at udetemperaturen stort set er den samme,
men dette er som beskrevet tidligere på grund af de inaktive termoaktive dæk natten op til denne
dag. Naturligvis har den interne belastning ligeledes indflydelse på den operative temperatur, alle
interne belastninger er angivet i afsnit 10.1 - Interne belastninger. Ud fra den interne belastning d.
14. maj ses det, at den høje varmeafgivelse fra udstyr, belysning, personbelastning og solstråling har
en betydning da den operative temperatur d. 14. er højere end for d. 13. og udetemperaturen for d.
14. ikke er meget højere end for d. 13.
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Figur 10.10: Målt operativ temperatur placeret på temperatursølje A og B gældende for
perioden d. 11.-17. maj.
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Figur 10.11: Målt udetemperatur gældende for perioden d. 11.-17. maj.
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Hvis den operative temperatur for brugstiden inddeles efter kategorierne A, B og C, som angivet i
kapitel 3 - Indeklima krav, ser fordelingen for en middelværdi af målingerne for termoelementerne
29 og 36 ud som på figur 10.12. På figur 10.12 ses det at 56% af timerne er inden for kategori A og
100% inden for kategori B.
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Figur 10.12: Den målte operative temperatur fordelt på kategori A, B og C samt uden
for kategori for brugstiden for perioden d. 11.-17. maj. Gældende for en middelværdi af

målingerne for termoelement 29 og 36.

Sammenlignes den operativ temperatur med reference målingerne i kapitel 5 - Indeklima og kø-
leydelse, ses det at temperaturen ligger noget højere for reference målingerne, se figur 10.13. På
figur 10.13 ses det at det kun er torsdag hvor scenariet Nat opnår højere temperatur end reference
målingerne, hvilket kan skyldes den højere udetemperatur, se figur 10.14 samt at de termoaktive
dæk ikke har fungeret optimalt denne dag, se figur 10.7. På figur 10.13 er det illustreret at der opstår
en temperatur på maksimalt 24,5◦C i brugstiden fra kl. 6-19, hvilket er højere end den operative
temperatur for scenariet Nat, hvor der opstår en temperatur på maksimalt 23,5◦C.
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Figur 10.13: Den målte operative temperatur for reference modellen for perioden d. 13.-
19. april og scenariet Nat for perioden d. 11.-17. maj. 29 og 36 angiver termoelementet.

En forbedring i indeklimaet kan ses hvis figur 5.10 og 10.12 sammenlignes, hvor der angives hvor
mange timer den operative temperatur i brugstiden ligger inden for kategori A, B og C. Her ses det
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at der for styringsstrategien Nat ikke forekommer timer inden for kategori C, hvilket forekommer i
20% af tiden for reference målingerne. Endvidere ligger der 56% inden for kategori A for den nye
styring hvorimod der foreligger 29% inden for kategori A for reference målingerne.

Hvis udetemperaturen ligeledes tages i betragtning til sammenligning, se figur 10.14, ses det
at der for den udtaget uge i april forekommer nogenlunde samme udetemperatur som i ugen hvor
scenariet Nat er anvendt. En udetemperatur på maksimalt 15◦C forekommer for den udvalgte uge
for reference målingerne og for styringsstrategien Nat er den maksimal udetemperatur 20◦C.
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Figur 10.14: Udetemperaturen for reference modellen for perioden d. 13.-19. april og
scenariet Nat for perioden d. 11.-17. maj.

På figur 10.15 er solindstrålingen for reference målingerne for den udvalgte uge i april og scenariet
Nat vist, hvor det ses at solindstrålingen har været lavere for scenariet Nat end for reference perioden.
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Figur 10.15: Solindstråling for reference målingerne for perioden d. 13.-19. april og må-
lingerne for scenariet Nat for perioden d. 11.-17. maj.
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På baggrund af en sammenligning af de interne belastninger og udetemperaturen er sammenlignin-
gen af styringerne realistiske da betingelserne er forholdsvis de samme.

Den målte vertikale lufttemperaturprofil kan ses på figur 10.16 og 10.17, placeringen af temper-
atursøjlerne A og B er angivet på figur 4.1, hvilket termoelement der er tilhører højderne for det
målte vertikale lufttemperaturprofil fremgår af tabel 4.1. Den første angivet kurve på figur 10.16 og
10.17 svarer til en placering af termoelementet på 0,1 m og den sidste til 1,7 m.
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Figur 10.16: Målt vertikal lufttemperaturprofil for temperatursølje A gældende for perio-
den d. 11.-17. maj.
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Figur 10.17: Målt vertikal lufttemperaturprofil for temperatursølje B gældende for perio-
den d. 11.-17. maj.

På figur 10.18 er den vertikale lufttemperaturgradient for de to temperatursøljer vist, hvor det ses at
de begge ligger inden for kategori A, det er illustreret at både kategori A og B er overholdt, det høje
peak som forekommer, er en målefejl som der skal ses bort fra. Angivelserne siddende og stående
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på figur 5.13, henviser til temperaturforskellen mellem ankel og henholdsvis siddende og stående
hovedhøjde.

Hvis den vertikale lufttemperaturgradient for scenariet Nat sammenlignes med reference måling-
erne, figur 5.13 og 10.18, ses det at der for den nye styring forekommer større temperaturforskelle,
dog ligger resultaterne inden for både kategori A og B.
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Figur 10.18: Temperaturforskellen mellem ankel- og hovedhøjde for temperatursølje A og
B for brugstiden for perioden d. 11.-17. maj.

På figur 10.19 er CO2-koncentrationen angivet, hvor grænsen for kategori A og B kan ses, angivet
efter kravene i tabel 3.5, hvor begge krav er overholdt.
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Figur 10.19: Den målte CO2-koncentration for de seks følere gældende for perioden d.
11.-17. maj.

Grundet at der ikke er ændret på styringen af ventilationen burde der ikke være en forbedring i
CO2-koncentrationen, men hvis figur 5.14 og figur 10.19 sammenlignes ses en variation i CO2-
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koncentrationen. Den varierende koncentration skyldes personbelastningen, hvor der på figur 10.1
og 10.19 ses en sammenhæng mellem stigningen af personbelastningen og CO2-koncentrationen.
Det bemærkes at der på de anvendte Eltek følere til at måle CO2-koncentrationen forekommer en
måleusikkerhed på 50 ppm + 3% af målt værdi som beskrevet i afsnit 4.1 - Opstilling af udstyr.

På figur 10.20 ses indblæsnings- og udsugningsmængden og på figur 10.21 ses indblæsnings og
udsugningstemperaturen for den målte periode. Figur 10.21 skal aflæses således, at det fremhævede
værdier er i tidsrummet kl. 5-20, der er tidsrummet hvor ventilationen er tændt.
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Figur 10.20: Målt indblæsnings- og udsugningsmængde gældende for perioden d. 11.-17.
maj.
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Figur 10.21: Målt indblæsnings- og udsugningstemperatur gældende for perioden d. 11.-
17. maj. Det fremhævede af grafen er gældende for tidsrummet kl. 5-20.

Som beskrevet i kapitel 9 - Introduktion til styringsstrategier er der ikke foretaget ændringer på ven-
tilationen under anvendelsen af styringsstrategien scenariet Nat, hvilket afspejler sig af resultatet, se
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figur 5.16-5.18, hvor det ligner resultatet for den mekaniske ventilation for reference perioden. En
indblæsningsmængde på omkring 150 m3

/h og en indblæsningstemperatur på omkring 22◦C er målt.
Som det ses af de målte resultater anvendes den mekaniske ventilation ikke uden for tidsrummet, kl.
20-5, hvilket ligeledes blev konstateret i afsnit 5.3 - Mekanisk ventilation, som stadig er gældende
da der ikke er foretaget ændringer i styringen af ventilationen.

10.3 KØLEYDELSE

Køleydelsen for den mekaniske ventilation samt de termoaktive dæk er beregnet ud fra formel (5.1),
på baggrund af målingerne. Effekten beregnes for hver time og den samlede køleydelse kan derved
bestemmes ved at summere effekten for hver time. Køleydelsen for hver dag for mekanisk ventilation
samt de termoaktive dæk er angivet i tabel 10.1. Beregningen af køleydelsen for hvert kølesystem
kan finde i CD bilag G.4.7 og G.4.8.

11.-17. maj
Kølesystem Lør Søn Man Tirs Ons Tors Fre Samlet

Mekanisk ventilation [kWh] 0,5 0,5 2,1 2,9 2,8 3,4 2,9 15

Termoaktive dæk [kWh] 31 29 29 30 16 22 20 177

Procentvis [%] 1,5 1,6 6,8 8,9 14,9 13,2 14,35 7,8

Tabel 10.1: Beregnede køleydelse for mekanisk ventilation, i alt 4 indblæsningsarmaturer,
samt de termoaktive dæk, 4 kredse, for perioden d. 11.-17. maj hvor Nat scenariet er

anvendt.

I tabel 10.1 ses den beregnede køleydelse anvendt for hvert kølesystem for hver dag og samlet. Det
ses at køleydelsen for mekanisk ventilation er lille i forhold til køleydelsen for de termoaktive dæk.
I sidste linje i tabel 10.1 er det angivet hvor stor den procentvise andel af varmen der fjernes ved
mekanisk ventilation af den samlede køleydelse. I tabel 5.2 og 5.4 er køleydelsen for den mekaniske
ventilation samt de termoaktive dæk angivet for to udvalgte dage i april, hvilket er gældende for
reference perioden. I afsnit 5.4 - Termoaktive dækelementer er det beskrevet at den mekaniske ven-
tilation udgør henholdsvis 16,7% og 11,1% af den samlede køleydelse. Hvis det sammenlignes med
andelen den mekaniske ventilation udgør af den samlede køleydelse for scenariet Nat, som angivet
i tabel 10.1, ses det at køleydelsen er lavere for den mekaniske ventilation. Dette tyder på at de
termoaktive dæk dækker et større behov og derfor er der ikke brug for så stor anvendelse af den
mekaniske ventilation. Dog ses det i tabel 10.1 at der onsdag, torsdag og fredag forekommer en
lavere køleydelse fra de termoaktive dæk, hvilket skyldes at de termoaktive dæk ikke har fungeret
optimalt natten mellem onsdag og torsdag d. 15. og 16. maj som illustreret på figur 10.7. Køleydelsen
bliver derfor mindre for d. 15. og 16., hvilket skulle have været omkring det samme som for de fire
første dage da de termoaktive dæk er tændt i samme tidsrum hver nat. For fredag er køleydelsen
mindre grundet at styringen er stoppet fredag eftermiddag og køleydelsen fra kl. 19 til midnat er
derved ikke inkluderet i beregningen.
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11. STYRINGSSTRATEGI DAG

I dette kapitel fremgår resultaterne fra målingerne hvor styringsstrategien for scenariet Dag er an-
vendt. Der evalueres på resultaterne ved at sammenligne med indeklimaet og køleydelsen inden den
nye styringsstrategi blev integreret.

Forsøget for scenariet Dag er foretaget i uge 21 men med ændring af systemet fredag i uge 20,
hvilket vil sige, at målingerne for scenariet Dag er gældende for d. 18.-24. maj. Det skal bemærkes
at mandag d. 19. maj er helligdag, se tabel 9.2, hvorfor denne dag antages som en weekenddag.
Målingerne er inddelt i resultaterne for den interne belastning, indeklimaet og køleydelsen.

11.1 INTERNE BELASTNINGER

Den interne belastning for perioden d. 18.-24. maj, hvor styringen benævnt scenarie Dag er anvendt,
består som for scenariet Nat af varmeafgivelsen fra udstyr, belysning, solstråling samt personer.

Personbelastningen er varierende, som angivet på figur 11.1, for perioden hvor scenariet Dag er
anvendt. Der er i denne periode ingen anvendelse af kontoret i weekenden, hvilket er tilfældet for
april reference perioden, hvor det kan konstateres at det er tilfældigt om kontoret anvendes i week-
enderne som også underbygges af observationerne fra april beskrevet i afsnit 5.1 - Interne belastninger.
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Figur 11.1: Personbelastningen for perioden d. 18.-24. maj.

På figur 11.2 ses varmeafgivelsen fra udstyr, hvor det er illustreret at belastningen kan ses i sammen-
hæng med personbelastningen på figur 11.1, da der forekommer en højere varmeafgivelse fra udstyr
d. 21. og d. 24. hvor der ligeledes er en højere personbelastning end d. 22.-23. maj.
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Figur 11.2: Målt varmeafgivelse fra udstyr på timebasis gældende for perioden 18.-24.
maj. Hver kurve angiver en hel dag, datoerne er angivet under grafen.

På figur 11.3 ses varmeafgivelsen fra belysningen, det ses at den er ens for de fire hverdage hvor
lyset tændes omkring kl. 6 og slukkes igen omkring kl. 18. For weekenden samt mandag hvor der er
helligedag ses det at varmeafgivelsen er nul, hvorfor det kan konkluderes at lyset er slukket og der
ingen anvendelse af kontoret er, hvilket ligeledes er illustreret på figur 11.1. Dog er der for d. 19. peak
værdier midt på dagen og sidst på dagene, hvilket ikke kan være på grund af personbelastningen, da
der ingen personer opholder sig i kontoret, se figur 11.1. Det er observeret at lyset blot tænder og
grunden dertil vides ikke, da det ikke kan ses på den optagne video.
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Figur 11.3: Målt varmeafgivelse fra belysning på timebasis gældende for perioden d. 18.-
24. maj. Hver kurve angiver en hel dag, datoerne er angivet under grafen.

På figur 11.4 er solindstrålingen angivet beregnet ud fra den lodrette solstråling.
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Figur 11.4: Solindstråling for perioden d. 18.-24. maj.

På figur 11.5 ses den samlede interne varmebelastning fra de fire forskellige belastninger. Det ses
ligesom for scenariet Nat at belysningen er konstant og at solindstrålingen afspejler figur 11.4. End-
videre ses sammenhængen mellem varmebelastningen for udstyr og personer.
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Figur 11.5: Den samlede interne varmebelastning for scenariet Dag.

På figur 11.6 ses en sammenligning af den samlede interne varmebelastning for brugstiden for ref-
erence perioden og scenariet Dag. Det ses at varmebelastningerne er tilsvarende bortset fra solind-
stråling hvor der forekommer en forskel, da solindstrålingen i perioden for scenariet Dag ikke er
særlig høj sammenlignet med reference perioden.
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Figur 11.6: Den samlede interne varmebelastning for (a) reference perioden gældende for
hele april måned og (b) scenariet Dag. Varmebelastningen er kun gældende for brugstiden.

11.2 INDEKLIMA

For indeklimaet konstateres der som det indledende resultat, om de termoaktiv dæk har fungeret
som ønsket, ligesom for Nat scenariet i afsnit 10.2 - Indeklima. På figur 11.7 ses den målte frem-
og returløbstemperatur samt vandmængden for perioden hvor styringen scenariet Dag er anvendt,
som det ses anvendes den ønskede fremløbstemperatur på de 15◦C ikke hver dag. Den lavere an-
vendte fremløbstemperatur for d. 18.-19. kunne skyldes den høje udetemperatur, se figur 11.11, da
fremløbstemperaturen er styret efter en beregning af dugpunktstemperaturen som er baseret på ude-
temperaturen som beskrevet i afsnit 2.1.1 - Termoaktive dæk.
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Figur 11.7: Målt frem- og returløbstemperatur samt vandmængde gældende for perioden
d. 18.-24. maj.

På figur 11.8 ses fremløbstemperaturen for d. 19. og 20. maj for måler nr. 2, hvoraf det ses at der kun
anvendes en fremløbstemperatur på omkring 17◦C d. 19. maj, og at den ønskede fremløbstemperatur
på 15◦C er anvendt d. 20. maj. Ud fra figur 11.8 ses det, at de termoaktive dæk anvendes i det ønskede
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tidsinterval kl. 6-19, som angivet i tabel 9.1. Dog ses et udslag for fremløbstemperaturen d. 20. maj
efter kl. 19, hvor årsagen til dette kunne skyldes en målefejl for stoptidspunktet.
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Figur 11.8: Målt fremløbstemperatur for måler nr. 2 for d. 19. og 20. maj.

På figur 11.9 er det dog illustreret at pumpen ikke har fungeret som ønsket d. 23. maj. Grunden til
dette er at pumpen starter uden for det ønskede tidsrum således den starter kl. 4 og slukker igen
19:30, hvor den skulle have kørt fra kl. 6-19. Sluttidspunktet kan skyldes at der til tider forekommer
forsinkelse, da der stadig cirkulerer vand rundt i systemet. Årsagen til at pumpen tændes tidligere
kendes ikke, men det virker til at det kunne skyldes det manuelle ur der er påsat, som ikke helt
lukker for pumpen som tiltænkt. Fremløbstemperaturen d. 23. maj anvendes heller ikke helt som
tiltænkt, da fremløbstemperaturen ikke er 15◦C hele dagen som illustreret på figur 11.7, men har
højst sandsynligt noget at gøre med, at pumpen til styring af vandmængden ikke fungerer optimalt.
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Figur 11.9: Vandmængden for d. 22.-24. maj hvor scenariet Dag er anvendt.
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På figur 11.10 er den målte operative temperatur illustreret for perioden hvor styringen scenariet Dag
er anvendt. Den operative temperatur, i brugstiden fra kl. 6-19, når maksimalt lidt over 24◦C, dog er
det om lørdagen hvor der ingen personer er til stede. Det kan skyldes at styringen for de termoaktive
dæk er ændret fredag eftermiddag d. 17. maj og derved har de termoaktive dæk ikke kørt siden
natten mellem d. 16. og 17. maj hvor scenariet Nat blev anvendt og starter først igen lørdag kl. 6
hvor scenariet Dag er påbegyndt. Yderligere kan det skyldes den høje udetemperatur som angivet
på figur 11.11, hvor der opnås en temperatur på 25◦C. Den laveste peak værdi der opnås for den
operative temperatur i brugstiden er 22,5◦C, som illustreret på figur 11.10, dette er dog ligeledes en
af de dage med lavest personbelastning og koldest udetemperatur, se figur 11.1 og 11.11.
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Figur 11.10: Målt operativ temperatur placeret på temperatursølje A og B gældende for
perioden d. 18.-24. maj.
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Figur 11.11: Målt udetemperatur gældende for perioden d. 18.-24. maj.
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Hvis den operative temperatur for d. 22. og 23. maj sammenlignes ses det, at der opstår højere
temperatur d. 23. maj til trods for at personbelastningen og udetemperaturen er nogenlunde den
samme, se figur 11.1 og 11.11, dette kan dog forklares ved solindstrålingen som er meget lav d. 22.
i forhold til d. 23., se figur 11.4.

Derved kan det igen konstateres, at den interne belastning samt udetemperaturen er de indvirk-
ende parametre på den operative temperatur, som ligeledes kunne konkluderes ud fra målingerne for
styringen scenariet Nat i kapitel 10 - Styringsstrategi Nat.

En gennemsnitlig værdi af de to målte operative temperaturer illustreret på figur 11.10 er for
brugstiden inddelt i kategorierne A, B og C, som ses figur 11.12. Ud fra figur 11.12 ses det, at der in-
gen temperaturer opstår inden for kategori C, samt at der ligger 69% og 100% inden for henholdsvis
kategori A og B.
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Figur 11.12: Den målte operative temperatur fordelt på kategori A, B og C samt uden for
kategori for brugstiden for perioden d. 18.-24. maj. Gældende for en middelværdi af de

målingerne for termoelement 29 og 36.

På figur 11.13 sammenlignes den operative temperatur for scenariet Dag med resultaterne for refer-
ence målingerne, hvor det ses at der opnås lavere temperaturer ved anvendelse af scenariet Dag for
hverdagene. For reference målingerne er der målt en maksimal temperatur på 24,5◦C i brugstiden,
hvor der for anvendelsen af scenariet Dag er målt en maksimal temperatur på 24◦C i brugstiden, se
figur 11.13. Det ses at temperaturen i weekenden for reference målingerne er lavere end for scenariet
Dag, dette kan skyldes at der ved forsøget med scenariet Dag ikke har været anvendt styringen i ugen
før men styringen for Nat hvorfor de termoaktive dæk ikke har haft mulighed for at være aktive i
halvanden døgn.

Hvis den operative temperatur for brugstiden kl. 6-19 inddeles i kategori A, B og C ses det at en
stor forskel forekommer da der for reference målingerne forekommer 20% indenfor kategori C, se
figur 5.10, hvor der for scenariet Dag ingen timer forekommer inden for kategori C, se figur 11.12.
Endvidere ses det at der for reference målingerne er 29% inden for kategori A, hvor der for scenariet
Dag er 69% inden for kategori A.
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Figur 11.13: Den målte operative temperatur for reference modellen for perioden d. 13.-
19. april og scenariet Dag for perioden d. 18.-24. maj. 29 og 36 angiver termoelementet

som er placeret på temperatursøjle B og A.

Udetemperaturen har også have indflydelse på at den operative temperatur for scenariet Dag er så
høj, da der lørdag og søndag forekommer en højere udetemperatur end for reference målingerne, se
figur 11.14. Temperaturen på figur 11.14 for hverdagene er nogenlunde ens.
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Figur 11.14: Udetemperaturen for reference modellen for perioden d. 13.-19. april og
scenariet Dag for perioden d. 18.-24. maj.

Endnu en ting der kan være skyld i den høje temperatur i weekenden for scenariet Dag i forhold
til reference perioden er, at der forekommer større solindstråling disse dage for scenariet Dag, se
figur 11.15.
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Figur 11.15: Solindstråling for reference målingerne for perioden d. 13.-19. april og må-
lingerne for scenariet Dag for perioden d. 18.-24. maj.

Ligesom der blev konkluderet for scenariet Nat er sammeligningen med reference perioden realistisk,
da de interne belastninger samt udetemperaturen er tilsvarende.

Den målte vertikale lufttemperaturprofil er på figur 11.16 og 11.17 vist for temperatursølje A og
B, hvor placeringen i kontoret er angivet på figur 4.1 og de tilhørende højder for termoelementerne
er angivet i tabel 4.1. Den første angivet kurve på figur 11.16 og 11.17 svarer til en placering af
termoelementet på 0,1 m og den sidste til 1,7 m.
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Figur 11.16: Målt vertikal lufttemperaturprofil for temperatursølje A gældende for perio-
den d. 18.-24. maj.
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Figur 11.17: Målt vertikal lufttemperaturprofil for temperatursølje B gældende for perio-
den d. 18.-24. maj.

Det ses at temperaturen er højere målt med de højest placerede termoelementer, placeret i højden
1,7 m end for termoelementerne placeret længst mod gulvet 0,1 m, hvilket gerne skulle overholde
kravene for temperaturforskellen på henholdsvis 2 og 3◦C. På figur 11.18 er temperaturforskellen for
ankel- og siddende samt stående hovedhøjde angivet for temperatursøljerne A og B for målingerne
hvor styringsstrategien scenariet Dag er anvendt.
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Figur 11.18: Temperaturforskellen mellem ankel- og hovedhøjde for temperatursølje A og
B for brugstiden for perioden d. 18.-28. maj.

Hvis resultatet for målingerne af temperaturforskellen mellem ankel- og hovedhøjde for reference
målingerne, se figur 5.13, og styringen scenariet Dag, se figur 11.18, sammenlignes ses det, at der
ved benyttelse af scenariet Dag forekommer lidt højere temperaturforskelle, men de ligger dog stadig
inden for kategori A og B. Angivelserne siddende og stående på figur 5.13, henviser til temperatur-
forskellen mellem ankel og henholdsvis siddende og stående hovedhøjde.
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På figur 11.19 ses CO2-koncentrationen foruden udekoncentrationen, hvor det ses at koncentra-
tionen ligger langt under kategori A. Grundet der ikke er foretaget ændringer på styringen til venti-
lation skulle ændringen af styringen ikke have nogen betydning, dog ses det at der er en varierende
koncentration, hvilket skyldes den varierende personbelastning se figur 11.1. Det skal pointeres at
der er en måleusikkerhed på 50 ppm + 3% af den målt værdi på Eltek udstyret, som beskrevet i
afsnit 4.1 - Opstilling af udstyr.
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Figur 11.19: Den målte CO2-koncentration for de seks følere gældende for perioden d.
18.-24. maj.

På figur 11.20 ses den målte indblæsnings- og udsugningsmængde og på figur 11.21 ses indblæs-
ningstemperaturen som er meget lig reference målingerne, se figur 5.16 og 5.18.
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Figur 11.20: Målt indblæsnings- og udsugningsmængde gældende for perioden d. 18.-24.
maj.
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Eftersom der ikke er foretaget ændringer på styringen til ventilationen under anvendelsen af styringen
scenariet Dag, som beskrevet i kapitel 9 - Introduktion til styringsstrategier, burde både indblæsnings-
og udsugningsmængden samt indblæsningstemperaturen være nogenlunde identisk. Indblæsnings-
mængden er omkring 150 m3

/h og indblæsningstemperaturen er omkring 22◦C i brugstiden, som for
ventilation er gældende for kl. 5-20. Der er henvist til målingerne for indblæsningstemperaturen for
uge 16, da dette er efter luftmængden er øget, og derfor også den luftmængde der er blevet anvendt
ved anvendelsen af styringen for scenariet Dag. Udsugningstemperaturen er afhængig af rumtemper-
aturen og er derfor ikke den samme, da der er varierende rumtemperaturer. Udsugningstemperaturen
følger rumtemperaturen som ses på figur 11.10. Uden for brugstiden kl. 20-5 ses det, at luftmængden
går helt på nul som ligeledes blev konkluderet i afsnit 5.3 - Mekanisk ventilation.

21,0

21,5

22,0

22,5

23,0

23,5

24,0

24,5

25,0

18-05 19-05 20-05 21-05 22-05 23-05 24-05

Te
m

pe
ra

tu
r [

°C
] 

Dato 

Indblæsning Udsugning

Figur 11.21: Målt indblæsnings- og udsugningstemperatur gældende for perioden d. 18.-
24. maj. Termoelement 42 og 43 angiver indblæsningstemperaturen og termoelement 44 og
45 angiver udsugningstemperaturen. Det fremhævede af grafen er gældende for brugsti-

den.

11.3 KØLEYDELSE

Køleydelsen for den mekaniske ventilation samt de termoaktive dæk er beregnet ud fra formel (5.1)
for målingerne, på samme måde som for scenariet Nat beskrevet i afsnit 10.3 - Køleydelse. I tabel 11.1
er den beregnede køleydelse for den mekaniske ventilation samt de termoaktive dæk angivet for hver
dag og samlet for en uge. Beregningen af køleydelsen for hvert kølesystem kan finde i CD bilag G.4.7
og G.4.8.

I tabel 11.1 ses køleydelsen for de to kølesystemer, hvor det ses at varmen der fjernes via den
mekaniske ventilation er lille i forhold til varmen der fjernes for de termoaktive dæk. I sidste linje
i tabel 11.1 er det angivet hvor stor den procentvise andel af køleydelsen den mekaniske ventilation
udgør af den samlede køleydelse. Hvor det igen ses, at det er en meget lille procentdel den mekanisk
ventilation bidrager med, hvilket tyder på, at de termoaktive dæk kan håndtere stort set hele kølebe-
hovet.
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18.-24. maj
Kølesystem Lør Søn Man Tirs Ons Tors Fre Samlet

Mekanisk ventilation [kWh] 0,8 1,0 2,6 3,6 2,7 4,1 4,0 18,7

Termoaktive dæk [kWh] 26 31 38 33 33 25 28 214

Procentvis [%] 2,9 3,2 4,6 9,8 7,6 14,2 12,2 8,0

Tabel 11.1: Beregnede køleydelse for mekanisk ventilation, i alt 4 indblæsningsarmaturer,
samt de termoaktive dæk, 4 kølekredse, for perioden d. 18.-24. maj hvor scenariett er

anvendt.

Hvis udgørelsen i procentvis sammenlignes med reference målingerne ses det at den mekaniske
ventilation dækkede en større del af kølebehovet, hvor den procentvise andel for to udvalgte dage i
april er 16,7 og 11,1%, beskrevet i afsnit 5.4 - Termoaktive dækelementer. Det tyder derfor på at de
termoaktive dæk anvendes på en mere optimal måde da andelen anvendt til mekanisk ventilation er
mindre til trods for at køleydelsen til de termoaktive dæk er nogenlunde ens, se tabel 5.4 og 11.1.
Grunden til at den procentvise andel i tabel 11.1 er noget mindre for lørdag og søndag end for de
resterende dage er, skyldes at ventilationen ikke er i drift.
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12. SAMLIGNING AF

STYRINGSSTRATEGIER

I dette kapitel vil en evaluering af de anvendte styringsstrategier scenarierne Nat og Dag fremgå,
hvor fordele og ulemper vil blive fremhævet. Resultaterne for målingerne med anvendelse af styrings-
strategierne vil ligeledes blive sammenlignet med simuleringerne, hvorfra styringerne er udvalgt.

Inden resultatet for indeklimaet og køleydelsen fremhæves for de to scenarier Nat og Dag vil en
kort beskrivelse af resultatet fra simuleringerne, foretaget i Del III - Simulering af styringsstrategier,
fremgå for at kunne sammenligne. I kapitel 8 - Valg af styring blev det klargjort at den mest opti-
male fremløbstemperatur ved anvendelse af grundvandskøling er 15◦C, hvilket derfor er anvendt i
de valgte styringsstrategier. Scenarierne Døgn, Nat og Dag med 15◦C som fremløbstemperatur blev
valgt som de mest optimale styringer. Scenariet Døgn blev fravalgt grundet manglende mulighed for
styring af dette scenarie i bygningen. Resultaterne for scenarierne Nat og Dag lå meget tæt på hinan-
den i forhold til indeklima og energiforbruget, dog var scenariet Dag en smule bedre end scenariet
Nat for indeklimaet, da de termoaktive dæk anvendes mens den høje interne belastning forekommer.
Scenariet Nat er mest fordelagtig hvis elprisen på timebasis tages i betragtning da elprisen om natten
er billigere.

Den samlede interne varmebelastning der forekommer for scenarierne er vist på figur 12.1. Det
ses at der for varmeafgivelsen fra solindstråling, personer, udstyr og belysning kun forekomme
en mindre afvigelse. Den mindre varmebelastning fra personerne for scenariet Dag kan skyldes at
brugstiden kun består af fire dage, hvor scenariet Nat består af fem. Selvom personbelastningen er
mindre for scenariet Dag, er varmebelastningen for udstyret større. Årsagen til dette kendes ikke,
men forventes ikke at skylde fejl i målingerne der er vist på figur 10.2 og figur 11.2.
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Figur 12.1: Den samlede interne varmebelastning for (a) scenariet Nat og (b) scenariet
Dag. Varmebelastningen er kun gældende for brugstiden.

Styringen af de termoaktive dæk for de to valgte styringsstrategier scenariet Nat og Dag har ikke
fungeret helt optimalt. Et problem for torsdag i hvert scenarie er opstået, se figur 10.9 og 11.9,
hvor det virker som om det manuelle ur til pumpen ikke slukker for strømmen som tiltænkt. Dette
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har for begge scenarier haft indflydelse på fremløbstemperaturen, hvor der ikke har været anvendt
lave fremløbstemperaturer i hele det tiltænkte tidsinterval. For scenariet Nat fungerede det dårligere
end for scenariet Dag, se figur 10.7 og 11.7, da de termoaktive dæk stort set ikke blev anvendt
for scenariet Nat. Dog blev der for scenariet Nat anvendt den ønskede fremløbstemperatur for de
resterende dage, hvilket ikke var tilfældet for scenariet Dag. Ved styringen for scenariet Dag var der
op til flere dage hvor der blev anvendt en højere fremløbstemperatur end ønsket, se figur 10.7, hvilket
muligvis skyldes den højere udetemperatur der forekommer i perioden hvor scenariet Dag anvendes,
se figur 11.11, som gør at dugpunktsberegningen for fremløbstemperaturen har været anvendt og en
højere fremløbstemperatur har været nødvendig.

På figur 12.2 er den målte operative temperatur for gennemsnittet af målingerne for termoelement
29 og 36 vist for scenarierne Nat og Dag, hvor det ses, at der opnås en bedre operativ temperatur for
scenariet Dag end Nat, hvilket også var det simuleringerne i Del III - Simulering af styringsstrategier
viste.
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Figur 12.2: Den målte operative temperatur for en gennemsnitlig værdi for målingerne
med termoelement 29 og 36 for scenariet Nat og Dag. Scenariet Nat gældende for d. 11.-

17. maj og scenariet Dag gældende for d. 18.-24. maj

Det ses af figur 12.2 at der er forskel på hvornår den maksimale temperatur opnås, hvilket kan skyldes
at for scenariet Nat har konstruktionen større akkumulerende evne længere hen på dagen. Men som
det kan ses er dette ikke nok i forhold til hvad scenariet Dag opnår. Den maksimale temperatur
scenariet Dag opnår, er ikke lige så højt som for scenariet Nat. Ved anvendelse af scenariet Nat opstår
der en lavere temperatur fra morgenstunden end for scenariet Dag, se figur 12.2, da konstruktionen
bliver kølet helt ned til 21◦C over natten. I løbet af dagen vil temperaturen atter stige og en højere
temperatur senere på dagen skal accepteres, da konstruktionens akkumulerende evne er mindre sidst
på dagen. Temperaturen ligger dog stadig inden for en acceptabel grænse, da den overholder kategori
B. Ved anvendelse af scenariet Dag ses det, at den operative temperatur uden for brugstiden ikke når
ned omkring de 21◦C som scenariet Nat. Det ses dog at for denne styringen er det ikke nødvendigt, da
de termoaktive dæk er aktive i perioden hvor den høje interne belastning forekommer og køleydelsen
er stor nok til at holde temperaturen på et acceptabelt niveau.
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Hvis de operative temperaturer for brugstiden inddeles i kravet for kategorierne A, B og C, be-
skrevet i afsnit 3.1 - Termisk indeklima, afspejler målingerne at det er scenariet Dag der er den mest
fordelagtige styringsstrategi i forhold til indeklimaet, se figur 12.3, hvor cirkeldiagrammet med in-
ddelte kategorier for middeltemperaturen af termoelement 29 og 36 for scenariet Nat og Dag er
angivet. Dog er begge scenarier at fortrække da de begge overholder kravet om kategori B som valgt
i kapitel 3 - Indeklima krav.
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Figur 12.3: Middelværdi af den målte operative temperatur for brugstiden for termoele-
ment 29 og 36 fordelt på kategori A, B og C. Gældende for (a) scenariet Nat og (b) scena-

riet Dag.

Som det ses af figur 12.3 er der ingen timer inden for kategori C for scenarierne. Generelt er scenariet
Dag bedre end Nat da der foreligger henholdsvis 69% og 56% inden for kategori A. På figur 12.4
ses udetemperaturen for begge scenarier, hvor det ses at der for scenariet Nat forekommer lave
temperature i starten af ugen og sidst på ugen forekommer der højere temperaturer, hvor det for
scenariet Dag er omvendt.
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Figur 12.4: Udetemperaturen for scenariet Nat og Dag.

Indeklimaet har dog ikke været det eneste der har været fokus på, køleydelsen har også været taget
i betragtning. I tabel 12.1 ses resultatet for den samlede køleydelse der anvendes på en uge for sce-
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nariet Nat og Dag. Det ses at for scenariet Nat er køleydelsen til de termoaktive dæk mindre end for
scenariet Dag, men større til den mekaniske ventilation end scenariet Dag. I sidste linje i tabellen
er det angivet hvor stor andelen af køleydelsen for den mekaniske ventilation udgør af den sam-
lede køleydelse. Det skal pointeres at de termoaktive dæk ikke har fungeret optimalt om torsdagen
i begge tilfælde, mindst optimalt for scenariet Nat, som beskrevet tidligere i dette kapitel, som kan
have betydning for de beregnede køleydelser. Hvis målefejlene tages i betragtning havde køleydelsen
for begge scenarier højst sandsynligt været det samme, hvilket også var forventet, da de termoaktive
dæk anvendes i stort set samme tidsinterval. Da vandmængden er ens samtidig med at de termoaktive
dæk kører i hele tidsintervallet, skulle det gerne være omtrent den samme køleydelse der anvendes.
Køleydelsen skal ses i forhold til pumpe energien, da det er den der koster og da det antages at den
omtrent er det samme vil der ingen prisforskel være, dog ikke hvis en elpris på timebasis tages i
betragtning.

Samlet for en uge
Kølesystem Scenariet Nat Scenariet Dag

Mekanisk køling [kWh] 3,5 3,1

Termoaktive dæk [kWh] 177 214

Procentvis [%] 1,9 1,4

Tabel 12.1: Beregnede køleydelse for mekanisk ventilation samt de termoaktive dæk, for
scenarierne Nat og Dag.

Ud fra målingerne kan det konkluderes at simuleringerne foretaget i BSim stemmer overens med
målingerne på COWI, scenariet Dag er det mest fordelagtige hvis indeklimaet tages i betragtning
men hvis energiforbruget fremhæves og der er fokus på dette ser det ud som om scenariet Nat er den
mest fordelagtige styring i forhold til elprisen. Hvis elprisen i fremtiden anvendes på timebasis, hvor
timeprisen er billigere om natten, hvilket ikke er spidsbelastningstidspunktet i forhold til hvornår der
anvendes el, vil der kunne forekomme besparelser ved anvendelse af styringen scenariet Nat.

Målingerne foretaget på COWI med de to udvalgte styringsstrategier scenarierne Nat og Dag er
kun udført for en uge ad gangen, det vil naturligvis have været mere oplagt at forsøgene for hvert
scenarie havde kørt over en længere periode, som en måned, således opståede fejlkilder kunne have
været rettet f.eks. omkring anvendelsen af pumpen for de termoaktive dæk hvor det muligvis kunne
have været rettet så den havde kørt optimalt hele ugen. Yderligere havde flere dage, at sammenligne
målingerne med for det enkelte scenarie været oplagt. Det kunne have været interessant og se på
rumtemperaturen i kontoret i løbet af ugen, da der er en mistanke om at den vil stige, grundet de
termoaktive dæk ikke har samme virkning som efter en weekend hvor der ingen intern belastning
har forekommet. Udetemperaturen og solstrålingen er ligeså en afgørende faktor, hvilket i perioden
hvor de to scenarier har været lave og da et kølebehov er nødvendig for at kølesystemerne aktiveres
har udetemperaturen stor betydning for målingerne.

Alt i alt er det en vurderingssag hvor godt et indeklima der ønskes samt hvor meget energi der
ønskes anvendt, det ses af de to scenarier, at de begge kan anvendes da der ikke forekommer timer
inden for kategori C og de resterende timer derfor ligger inden for kategori A og B, hvor kategori B
var den tilstræbende kategori som beskrevet i kapitel 3 - Indeklima krav.
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I dette kapitel udføres en kalibreret BSim model ud fra målingerne beskrevet i kapitel 10 - Styringsstra-
tegi Nat og 11 - Styringsstrategi Dag, hvorefter modellen anvendes med DRY vejrdata, således in-
deklimaet og energiforbruget fremstår på årsbasis.

Styringsstrategierne anvendt i kapitel 10 - Styringsstrategi Nat og kapitel 11 - Styringsstrategi Dag
er udvalgt på baggrund af simuleringerne fortaget i Del III - Simulering af styringsstrategier, hvor-
for det undersøges hvorledes resultaterne fremstår hvis parametrene fra målingerne anvendes i BSim
modellen. Der udføres to BSim modeller, en for hvert scenarie, hvor tidspunkter for aktivering af
de termoaktive dæk, fremløbstemperaturer, indblæsningstemperatur og setpunkter for de to sce-
narier kan ses i tabel 9.1. Ændringerne i modellerne er den interne belastning i form af udstyr og
personbelastning, vandmængde til de termoaktive dæk samt ventilationen. Yderligere forklaring
og indtastning i BSim modellen kan ses i appendiks F.1 - Systemer, mens modellerne kan findes
i CD bilag G.4.9 og databehandlingen af resultaterne for den kalibreret BSim model kan findes i
appendiks F.2 - Vejrdata.

For at kunne sammenligne simuleringerne i BSim for de to scenarier med resultaterne i kapitel
10 - Styringsstrategi Nat og 11 - Styringsstrategi Dag benyttes vejrdata målt i de to uger, bestående
af udetemperaturen, relativ luftfugtighed og solstråling. Den valgte kombination af solstråling an-
vendt til vejrdataene i BSim er den vandrette og diffuse solstråling, der er målt som beskrevet i
kapitel 4 - Introduktion til målinger. De anvendte vejrdata i Bsim modellerne kan ses i appendiks
F.2 - Vejrdata.

13.1 SAMMENLIGNING AF MODEL OG MÅLINGER

Den operative temperatur for scenarierne Nat og Dag kan ses på henholdsvis figur 13.1 og 13.2 for
BSim simuleringerne og målingerne på COWI, hvor scenariet Nat er målt fra lørdag d. 11. maj til
fredag d. 17. maj, mens scenariet Dag er målt fra lørdag d. 18. maj til fredag d. 24. maj. Det ses
på figur 13.1, at den operative temperatur for BSim simuleringen fra mandag d. 13. maj kun har en
lille afvigelse fra målingerne på COWI, hvor den i weekenden er ca. 1◦C lavere. Dette kan skyldes
at målingerne først blev påbegyndt fredag eftermiddag d. 10. maj, og har derfor ikke stabiliseret sig
før mandag. Det ses ligeledes at der er en afvigelse d. 16. maj, hvilket skyldes at de termoaktive dæk
under måleperioden ikke var aktive hele natten, jf. afsnit 10.2 - Indeklima.

For scenariet Dag er der udført to BSim simuleringer med forskellige setpunkter til aktivering af
de termoaktive dæk på 22◦C og 23◦C. Dette er valgt da der i bygningen er anvendt et startsetpunkt til
de termoaktive dæk på 23◦C, og et stopsetpunkt på 22◦C, hvor det i BSim kun er muligt at anvende
et setpunkt der angiver både start og stop.
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Figur 13.1: Operativ temperatur for scenariet Nat for d. 11.-17. maj for BSim simuleringen
og en middel værdi af målingerne for termoelement 29 og 36.
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Figur 13.2: Operativ temperatur for scenariet Dag for d. 18.-24. maj for BSim simulerin-
gen og en middel værdi af målingerne for termoelement 29 og 36.

Resultatet for den operative temperatur for BSim simuleringerne og målingerne ses på figur 13.2 for
scenariet Dag. Det ses at hvis der benyttes et setpunkt for aktivering af de termoaktive dæk på 23◦C,
er afvigelsen ca. 1◦C, mens en anvendelse af et setpunkt på 22◦C giver en operativ temperatur fra
BSim der ligger lidt under den operative temperaturer fra målingerne. Dette skyldes, at der med den
høje interne belastning hurtigt opnås en operativ temperatur på 23◦C, og dækkene aktiveres derfor
næsten på samme tidspunkt som hvis et setpunkt på 22◦C anvendes, se figur 13.3, hvor det ses at der
er en times forskel før setpunktet til køling er nået.
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Figur 13.3: Operativ temperatur og køleydelse fra de termoaktive dæk for scenariet Dag i
BSim.

Forskellen for de to simuleringer er derfor kun stopsetpunktet, således dækkene kan være aktive til en
operativ temperatur på 22◦C opnås, hvilket er mere repræsentativt for styringen anvendt i bygningen,
dette kan ligeledes ses på figur 13.3. Det ses ligesom for scenariet Nat, at der på figur 13.3 er større
afvigelser i weekenden i starten af måleperioden d. 18.-20. maj, hvilket kan skyldes manglende
stabilisering for målingerne på COWI.

Det skal bemærkes at fremløbstemperaturen for BSim simuleringerne altid er 15◦C hvilket ikke
er tilfældet for målingerne. Fremløbstemperaturen for målingerne er baseret på en beregning for
dugpunktstemperaturen og svinger derfor mellem 15-17◦C. Hvis den varierende fremløbstemperatur
kunne simuleres i BSim ville resultaterne for den operative temperatur for BSim simuleringerne på
figur 13.3 være højere, og simuleringen med et setpunkt på 22◦C vil da være tættere på den målte.
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Figur 13.4: CO2-koncentrationen for målingerne d. 11.-17. maj og for Bsim simuleringen
for scenariet Nat.
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På figur 13.4 og 13.5 ses CO2-koncentrationen i kontoret for målingerne samt BSim simuleringerne
for henholdsvis scenarierne Nat og Dag. COWI 1, 2 og 3 angiver nummeret på de anvendte Eltek
følere, hvor der kun er fremvist dem som er placeret i kontoret.

Det ses for begge scenarier på figur 13.4 og 13.5, at den beregnede CO2-koncentration for kon-
toret i BSim er tæt på den målte værdi, taget i betragtning af at der er en måleusikkerhed på det
anvendte udstyr, Eltek, på 50 ppm + 3% af den målte værdi. Måleusikkerheden på det anvendte ud-
styr er ligeledes årsagen til at CO2-koncentration ikke går i nul, ligesom det er tilfældet for BSim
simuleringerne.

0 

50 

100 

150 

200 

250 

18-05 19-05 20-05 21-05 22-05 23-05 24-05 

C
O

2-
ko

nc
en

tra
tio

n 
[p

pm
] 

Dato 

BSim COWI 1 COWI 2 COWI 3 

Figur 13.5: CO2-koncentrationen for målingerne d. 18.-24. maj og for Bsim simuleringen
for scenariet Dag.

For at undersøge de termoaktive dæk nærmere er overflade temperaturen for dækkets underside vist
på figur 13.6 og 13.7 for BSim simuleringerne og målingerne for henholdsvis scenarie Nat og Dag.
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Figur 13.6: Overfladetemperatur på de termoaktive dæk for scenariet Nat for d. 11.-17.
maj for BSim simuleringen og målingerne.
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Det ses på figur 13.6, at overfladetemperaturen fra BSim simuleringen og målingerne har en maksi-
mal afvigelse på 1◦C i hverdagene d. 13.-17. når dækkets overflade er koldest, mens den for week-
enden d. 11. og 12. er lidt større, hvilket skyldes at de termoaktive dæk ikke er aktive i BSim modellen
fordi setpunktet på de 21◦C allerede er opnået, se figur 13.1.

På figur 13.7 er overfladetemperaturen for scenariet Dag vist, hvor der igen fremvises to BSim
modeller med de to setpunkter på 22 og 23◦C for aktivering af de termoaktive dæk. Her ses det
ligesom på figur 13.2, at den mest repræsentative BSim model er ved anvendelse af et setpunkt på
22◦C, hvor der ses at der kun er en lille afvigelse.
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Figur 13.7: Overfladetemperatur på de termoaktive dæk for scenariet Dag for d. 18.-24.
maj for Bsim simuleringerne og målingerne.

Det vælges ligeledes at sammenligne køleydelsen fra de termoaktive dæk og ventilationen på ugeba-
sis, hvilket ses i tabel 13.1 for begge scenarier fra BSim og målingerne på COWI.

Scenariet Nat Scenariet Dag
Køleydelse COWI BSim COWI BSim, 22◦C BSim, 23◦C

Mekanisk ventilation [kWh] 14 14 12,4 11,5 22

Termoaktive dæk [kWh] 177 181 214 190 156

Procentvis [%] 7,3 7,2 5,6 5,7 12,4

Tabel 13.1: Køleydelse fra de termoaktive dæk for COWI og BSim simuleringerne for sce-
narierne Nat og Dag. Temperaturen angivet efter BSim, 22 og 23◦C, for scenariet dag

angiver setpunktet for køling til de termoaktive dæk.

Det ses for scenariet Nat at køleydelsen for de termoaktive dæk samt ventilationen på COWI og i
BSim simuleringen næsten er ens. Det skal dog pointeres at de termoaktive dæk for scenariet Nat
har været slukket det meste af d. 16. maj, og køleydelsen på COWI burde derfor være større.

For scenariet Dag er køleydelsen for de termoaktive dæk størst for målingerne på COWI, se
tabel 13.1, hvor det er BSim simuleringen med et setpunkt for køl på 22◦C der har resultater tættest
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på målingerne for både de termoaktive dæk og ventilationen. Den lavere køleydelse fra BSim med
et setpunkt på 22◦C skyldes, at dækkene i BSim kun anvendes i få timer i weekenden d. 18. og 19.
maj, da den operative temperatur kun overstiger 22◦C i enkelte timer, se figur 13.2.

Sidste række i tabel 13.1 angiver den procentvise andel som ventilationen udgør til køling af
kontoret, hvor det for scenariet Nat er 0,1% mindre for BSim modellen end for målingerne på COWI,
og for scenariet Dag med en anvendelse af setpunkt på 22◦C til de termoaktive dæk i BSim, er 0,1%
mindre end for målingerne ved COWI.

Ved at have implementeret måledataene i BSim for de to scenarier, er det vist at BSim modellen
giver resultater tæt på virkeligheden, hvis der for scenariet Dag anvendes en setpunktstemperatur til
aktivering af de termoaktive dæk på 22◦C og 21◦C for scenariet Nat.

13.2 ANVENDELSE AF KALIBRERET MODEL

For at se det samlede energiforbrug og indeklima for hele året, udføres der simuleringer for sce-
narierne Nat, Dag og Døgn med den kalibrerede BSim model med DRY vejrdata. For at kunne
sammenligne scenarierne benyttes den samme interne belastning i alle simuleringerne, hvilket er
valgt til den interne belastning som ligeledes er benyttet i Del III - Simulering af styringsstrategier,
som er middel værdier på timebasis over tre uger i april.

På figur 13.8 ses resultaterne for de tre scenarier med en fremløbstemperatur til de termoak-
tive dæk på 15, 17, 19 og 21◦C, der er de anvendte fremløbstemperaturer fra Del III - Simulering af
styringsstrategier. Punkterne på grafen skal aflæses således, at jo færre timer over 24◦C der forekom-
mer, jo lavere fremløbstemperatur anvendes der til de termoaktive dæk. Selvom den operative tem-
peratur for de to måleuger på COWI har været inden for kategori B, ses det på figur 13.8, at der
forekommer timer over 24◦C når scenarierne anvendes hele året, selv med en anvendelse af en frem-
løbstemperatur på 15◦C til de termoaktive dæk. Der er dog kun få timer over 24◦C for scenarierne
Dag og Døgn, mens der for scenariet Nat er ca. 600 timer.
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Figur 13.8: Resultater fra den kalibrede BSim model for scenarierne Nat, Dag og Døgn
med antal timer over 24◦C og det primære energiforbrug. Indeklimaet er for brugstiden

hvor det primære energiforbrug er på årsbasis.
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På figur 13.8 ses det at det primære energiforbrug er faldende med stigende fremløbstemperatur,
hvilket skyldes det faldende antal timer hvor radiator og varmeflade i ventilationen anvendes, i
forhold til det stigende antal timer hvor dækkene anvendes. Det ses ligeledes at det primære energi-
forbrug for scenariet Døgn er højt, mens det for scenarierne Nat og Dag næsten er ens, hvilket også
var tilfældet for simuleringerne i Del III - Simulering af styringsstrategier, hvor energiforbruget for
scenariet Dag dog var lidt højere end scenariet Nat grundet en anden setpunktstemperatur til aktiver-
ing af de termoaktive dæk. Det vælges igen at tage prisen i betragtning, hvor resultatet for de tre
scenarier kan ses på figur 13.9.
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Figur 13.9: Resultater fra den kalibrede BSim model for scenarierne Nat, Dag og Døgn
med antal timer over 24◦C og elprisen. Indeklimaet er for brugstiden hvor elprisen er på

årsbasis.

På figur 13.9 ses det, at prisen er stigende med stigende fremløbstemperatur til de termoaktive dæk.
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Figur 13.10: Operativ temperatur
fordelt på kategori A, B og C samt uden
for kategori og over 26◦C for scenariet
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Figur 13.11: Operativ temperatur
fordelt på kategori A, B og C samt uden
for kategori og over 26◦C for scenariet

Dag.

På figur 13.10, 13.11 og 13.12 ses antallet af timer for den operative temperatur i procent inden
for kategori A, B og C, samt antallet af timer i procent over 26◦C for henholdsvis scenarierne Nat,
Dag og Døgn, når der benyttes en fremløbstemperatur til de termoaktive dæk på 15◦C. Det ses for
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scenarierne Nat og Dag, at for hele året er der henholdsvis 81% og 93% inden for kategori B, mens
der for scenariet Døgn er 100% inden for kategori B.
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Figur 13.12: Operativ temperatur fordelt på kategori A, B og C samt uden for kategori og
over 26◦C for scenariet Døgn.

For scenariet Nat forekommer antallet af timer uden for kategori B i sommermånederne, se tabel 13.2,
hvorfor det kan være nødvendigt at foretage ændringer i styringen i sommerperioden hvis dette antal
timer uden for kategori C ikke kan accepteres.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Antal timer 0 0 0 1 30 124 193 210 83 8 0 0

Tabel 13.2: Antal timer uden for kategoti B for scenariet Nat med en fremløbstemperatur
på 15◦C til de termoaktive dæk for brugstiden.

Ved at have anvendt den kalibrerede BSim model for scenariet Nat, kan det konkluderes, at med
den ventilation der benyttes i bygningen nu, vil der forekomme problemer med indeklimaet om
sommeren. Det vil derfor være nødvendigt at benytte kølefladen til ventilationen for at opnå lavere
indblæsningstemperaturer om sommeren, hvilket ikke øger det primære energiforbrug meget, da der
anvendes grundvandskøling i bygningen. En anden mulighed er at øge luftmængderne, men da det i
kapitel 7 - Analyse af simuleringer blev konkluderet at dette øger det primære energiforbrug meget,
vil det være en fordel at vælge en anden løsning for at holde energiforbruget nede, hvilket kunne
være at skifte til scenariet Dag, der har et bedre indeklima, og samtidig et primær energiforbrug tæt
på scenariet Nat.
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14. INTRODUKTION TIL PACKCALC

Dette kapitel omhandler opbygningen af en beregningsmodel i programmet Pack Calculation II, der
udføres for at sammenligne forskellige kompressorløsninger med grundvandskøling.

Igennem Del III - Simulering af styringsstrategier og Del IV - Anvendelse af styringsstrategier i
Visionshuset er der udført simuleringer i BSim, hvorved fundne optimale styringsstrategier er an-
vendt for kontorområdet, med det formål at optimere Visionshusets styring af kølesystemer, således
der opnås et godt indeklima ved brug af mindst mulig energi. Styringerne er valgt ud fra en viden
om at Visionshuset har grundvandskøling, hvilket betyder, at det er en fordel at benytte lave frem-
løbstemperaturer til de termoaktive dæk, idet energien anvendt til kølingen kun består af energien
anvendt til cirkulationspumperne i systemet. For at generalisere konceptet med de termoaktive dæk,
vælges det at undersøge anvendelsen af en kølekompressor i stedet for grundvandskøling til pro-
duktion af kølevandet, da der ikke altid er mulighed for grundvandskøling. Undersøgelserne fra
Del III - Simulering af styringsstrategier viser, at jo lavere fremløbstemperatur der benyttes, jo la-
vere er det primære energiforbrug når der anvendes grundvandskøling. Dette er dog ikke tilfældet
når en kølekompressor anvendes, da der skal bruges energi på at køle vandet og ikke kun til at
cirkulere det rundt i systemet.

Til at vurdere det årlige energiforbrug ved anvendelse af en kølekompressor bruges programmet
Pack Calculation II, herfra benævnt PackCalc, der er i stand til at beregne årsenergiforbruget til
køleanlæg. Programmet er udviklet af IPU i samarbejde med danske og udenlandske virksomheder,
og er i stand til at implementere kølebehovet fra BSim [IPU Teknologiudvikling 2012]. Modellen
er udført med hjælp fra Mette Havgaard Vorre fra SBi [Vorre 2013].

Det vælges at implementere kølebehovet for simuleringerne angivet i tabel 14.1, hvoraf der er an-
givet to simuleringsnumre for hver linje, hvilket skal ses i sammenhæng med kolonnen „køleflade“,
hvor det angives om simuleringen er med eller uden køleflade.

Det ses fra tabel 14.1, at de valgte simuleringer er for alle scenarierne Nat, Dag og Døgn for de
indledende simuleringer. Det er valgt at benytte en fremløbstemperatur til de termoaktive dæk på 15,
17 og 19◦C, da det gennem Del III - Simulering af styringsstrategier er blevet vurderet, at en frem-
løbstemperatur på 21◦C giver et for dårligt indeklima. For at opnå det bedste indeklima er det bedst at
anvende 15◦C som fremløbstemperatur, men da en højere fremløbstemperatur giver et lavere energi-
forbrug når der anvendes kølekompressor, vælges det ligeledes at undersøge en fremløbstemperatur
på 17 og 19◦C, for at se betydningen for det primære energiforbrug.
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Simu. nr. Scenarie Fremløbs. temp. Køleflade Max factor Indblæs. temp.
[-] [◦C] [-] [-] [◦C]

169 / 181 Nat 15 Nej / ja 3,5 18

170 / 182 Nat 17 Nej / ja 3,5 18

171 / 183 Nat 19 Nej / ja 3,5 18

5 / 41 Dag 15 Nej / ja 3,5 18

6 / 42 Dag 17 Nej / ja 3,5 18

7 / 43 Dag 19 Nej / ja 3,5 18

9 / 45 Døgn 15 Nej / ja 3,5 18

10 / 46 Døgn 17 Nej / ja 3,5 18

11 / 47 Døgn 19 Nej / ja 3,5 18

Tabel 14.1: Simuleringsoversigt for de anvendte simuleringer benyttet til beregning i Pack-
Calc.

14.1 OPBYGNING AF MODEL

PackCalc modellen der gennemgås i dette afsnit er for simulering 5, og kan ses i CD bilag G.5.1
sammen med de resterende modeller for de andre simuleringer. Det første system der indtastes i
PackCalc er reference systemet, som alle andre systemer sammenlignes med. På figur 14.1 ses de
første indtastninger i PackCalc under fanen Systemkonfiguration, hvor det er valgt at benytte et et-
trins system, da dette er det mest simple.

Figur 14.1: Systemkonfiguration i PackCalc.
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Figur 14.2: Automatisk valg af kompressorbestykning i PackCalc.

Efter at have valgt systemet skal en kompressor matchende kølebehovet vælges. Enten kan kompres-
soren findes manuelt fra en database, eller det kan vælges at lave et automatisk valg af kølekompres-
sor ved selv at indtaste oplysninger om det dimensionerende kølebehov, fordampningstemperatur
og kondensationstemperatur. På figur 14.2 ses vinduet med automatisk valg af kompressor. Her ind-
sættes det dimensionerende kølebehov fra BSim, der for de anvendte simuleringer fra tabel 14.1 er
angivet i figur 14.3. Et af systemerne der forsøges undersøgt, er med et øget dimensionsgivende
kølebehov på 50%.
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Figur 14.3: Maksimale kølebehov fra BSim for simuleringerne angivet i tabel 14.1.
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Det næste der vælges er hvilket kølemiddel der ønskes anvendt, hvilket her er valgt til R410A, der
er et blandingskølemiddel [Vorre 2013]. Dernæst vælges antallet af kompressorer der blandt an-
det kan afhænge af variationen af kølebehovet, hvor det kan vælges at benytte for eksempel én stor
kompressor, eller flere mindre kompressorer. Da de termoaktive dæk ofte har samme kølebehov når
de er aktive, vælges det at anvende én kompressor. Kompressortypen vælges til en stempelkom-
pressor med on/off funktion, dog udføres én model med hastighedsreguleret kompressor, for at se
betydningen af dette. Den dimensionerende fordampningstemperatur vælges til 2◦C lavere end de
valgte fremløbstemperaturer, således den er 13, 15 eller 17◦C [Vorre 2013]. Den dimensionerende
kondensationstemperatur vælges ud fra udetemperaturen fra vejrdataene for DRY 2008, hvor 97%
fraktilen vælges, hvilket giver en temperatur på 21◦C. Ved at benytte en kondensationstemperatur på
21◦C kan der forekomme problemer med køling på de meget varme dage. Af denne grund vælges
det ligeledes at undersøge energiforbruget hvis kondensationstemperaturen sættes til 32◦C, der er
den maksimale temperatur i vejrdataene for DRY 2008.

Efter de indtastede dimensionsgivende parametre, vælger PackCalc en kompressor. Derefter ind-
tastes parametre i fanen Sugeside der er den kolde side, se figur 14.4, også kaldet fordampersiden.
Her implementeres kølebehovet fra BSim for hver simulering, hvor denne så er gældende for alle
systemerne i den pågældende model. Under tørekspansionsfordampere vælges den totale overhed-
ning til 5 K, for at sikre at al væske er fordampet inden det føres gennem kompressoren, se figur 14.5
hvor overhedningen er angivet med „OH“ [Vorre 2013].

Figur 14.4: Sugeside i PackCalc.

Der vælges ligeledes en ikke-brugbar overhedning, der tager hensyn til tab ved længere strækninger.
Da der ikke forventes en lang strækning hvis kompressoren er placeret i en bygning vælges den til 1
K. Det sidste der vælges er fordampningstemperaturen, der vælges til en konstant kendt fordampn-
ingstemperatur på det samme som den dimensionerende fordampningstemperatur, der er 2◦C lavere
end fremløbstemperaturen til de termoaktive dæk, der er angivet i tabel 14.1.
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Figur 14.5: H-log(p) diagram for kølemiddel R410A.

Figur 14.6: Afgangsside i PackCalc.

På figur 14.6 ses fanen afgangsside der er den varme side, også kaldet kondensatorsiden. Her vælges
kondensatortypen til luftkøling. Under kapacitetskontrol af kondensator vælges omgivelses tempe-
raturen, Tamb, adderet med 9 K, mens minimums kondenseringstemperaturen vælges til 15◦C. Un-
derkølingen vælges til 2◦C, og gør det muligt at øge kapaciteten, se figur 14.5, hvor underkølingen
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er angivet „UK“. Det vælges ligeledes at anvende frikøling, således at der er 100% frikøling når
udetemperaturen er mindre end 9◦C, hvilket giver et lavere energiforbrug, da der kun bruges ener-
gi til en cirkulationspumpe. Fremløbstemperaturen sættes til den ønskede fremløbstemperatur til de
termoaktive dæk, der er 15, 17 eller 19◦C. [Vorre 2013]
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15. RESULTATER FRA PACKCALC

I dette kapitel fremvises resultaterne ved anvendelse af PackCalc til at vurdere anvendelsen af en
kølekompressor i stedet for grundvandskøling.

På figur 15.1 ses resultaterne for simulering 5 med varierende systemer, hvor simulering 5 er ref-
erence systemet. Energiforbruget er opdelt i energiforbruget til kølekompressor samt til ventilator og
pumpe. Al databehandling for PackCalc beregningerne forefindes i CD bilag G.5.2.
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Figur 15.1: Energiforbrug for varierende systemer i PackCalc med simulering 5 som ref-
erencesystem.

Det ses at der kun er lidt variation i energiforbruget ved de forskellige systemer. Ved at vælge en
hastigshedregulerende kompressor i stedet for en kompressor med on/off, opnås et lavere energi-
forbrug i månederne april til oktober. Grunden til det lave energiforbrug i vintermånederne skyldes
brugen af frikøling, se figur 15.1, hvor kun ventilator og pumper anvendes. Det ses ligeledes at en
øget kondensationstemperatur giver et minimalt øget energiforbrug. Grunden til at den kun stiger en
lille smule er, at for simulering 5 er der kun 18 timer på et år hvor kølebehovet ikke er dækket. Ved at
øge kondensationstemperaturen er der kun 1 time på et år hvor kølebehovet ikke dækkes. I tabel 15.1
ses antal timer på året hvor kølebehovet ikke er dækket for de fem systemer.

Det ses ligeledes i tabel 15.1, at der ikke er problemer med at dække kølebehovet når køleka-
paciteten forøges med 50%. Det kan også ses fra figur 15.1, at når kølekapaciteten øges falder ener-
giforbruget en smule i forhold til referencesystemet. Dette skyldes at kølekompressoren er større, og
yder derfor ikke sit maksimale i de høje belastningsperioder. Dog er der en øget anlægsomkostning
ved en større kompressor.
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System Antal timer

Reference 18

Hastighedsreg. kompressor 18

Forhøjet kondensationstemp. 1

Forhøjet kølekapacitet 0

Tabel 15.1: Antal timer på et helt år hvor kølebehovet ikke er dækket for simulering 5.

På figur 15.2, 15.3 og 15.4 ses resultaterne for simuleringerne angivet i tabel 14.1, der viser de tre
scenarier for fremløbstemperaturer til de termoaktive dæk på henholdsvis 15, 17 og 19◦C. Det ses for
alle figurerne, at energiforbruget i månederne december til marts er meget lavt, hvilket både skyldes
det kolde vejr der giver et generelt lavt kølebehov, men også muligheden for frikøling. Energiforbru-
get i disse måneder består derfor kun af energien anvendt til pumper og ventilatorer.
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Figur 15.2: Energiforbrug til produktion af kølevand ved anvendelse af en kølekompressor
for scenarierne Nat, Dag og Døgn med en fremløbstemperatur på 15◦C til de termoaktive

dæk.

På figur 15.2 ses det, at det laveste energiforbrug er for scenariet Nat for stort set alle månederne,
hvilket skyldes at der oftere kan anvendes frikøling, da temperaturerne er koldere om natten i en
længere periode. Dette ses også af tabel 15.2, der viser energiforbruget til kompressoren samt til
ventilatorer og pumper for de tre scenarier, med en fremløbstemperatur på 15◦C.
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Scenarie Kompressor [kWh] Ventilatorer og pumper [kWh] I alt [kWh]

Nat 491 288 779

Dag 738 286 1024

Døgn 632 331 963

Tabel 15.2: Årsenergiforbrug for kompressorer, ventilatorer og pumper for scenarierne
Nat, Dag og Døgn uden anvendelse af kølefladen, med en fremløbstemperatur på 15◦C.

Det ses ligeledes på figur 15.2, at energiforbruget for kompressoren for scenariet Døgn er højere
end energiforbruget for scenariet Dag i august, mens det er omvendt for de resterende måneder.
Grunden til at Døgn har et lavere energiforbrug for kompressoren i de resterende måneder er, at de
termoaktive dæk også aktive om natten, således der er mulighed for frikøling om natten, og brug af
kølekompressor om dagen. Mens udetemperaturerne i august er for høje til frikøling, hvilket øger
energiforbruget til kompressoren, da de termoaktive dæk anvendes oftere.
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Figur 15.3: Energiforbrug til produktion af kølevand ved anvendelse af en kølekompressor
for scenarierne Nat, Dag og Døgn med en fremløbstemperatur på 17◦C til de termoaktive

dæk.

For de samme scenarier med fremløbstemperaturer til de termoaktive dæk på 17 og 19◦C, som vist
på henholdsvis figur 15.3 og 15.4, ses det at scenariet Nat har det laveste energiforbrug i sommer-
månederne hvor kølekompressoren benyttes. Det ses også at energiforbruget er højere for scenariet
Døgn end scenariet Dag for flere måneder, end da en fremløbstemperatur på 15◦C blev anvendt.
Scenariet Døgn har et højere energiforbrug med anvendelse af en fremløbstemperatur på 17◦C for
juni, juli og august, mens det med en anvendelse af en fremløbstemperatur på 19◦C, har et højere
energiforbrug i juni til november end for scenariet Dag. Dette skyldes den øgede anvendelse af de
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termoaktive dæk for scenariet Døgn, når der anvendes høje fremløbstemperaturer, hvilket også blev
konkluderet i Del III - Simulering af styringsstrategier.
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Figur 15.4: Energiforbrug til produktion af kølevand ved anvendelse af en kølekompressor
for scenarierne Nat, Dag og Døgn med en fremløbstemperatur på 19◦C til de termoaktive

dæk.

Det ses ligeledes på figur 15.2, 15.3 og 15.4, at energiforbruget er højere når der anvendes køleflade,
hvilket skyldes, at kompressoren er dimensioneret til at kunne levere en lavere fremløbstemperatur,
da kølefladen i Visionshuset er dimensioneret med en fremløbstemperatur på 12◦C, hvilket giver en
dimensionerende fordampsningstemperatur på 10◦C. [Hesselholt 2013]

På figur 15.5 ses årsenergiforbruget når der anvendes kølekompressor og grundvandskøling, for
de tre scenarier med og uden brug af kølefladen. Det ses at energiforbruget er større ved brug af
lavere fremløbstemperaturer når der anvendes en kølekompressor til produktion af kølevand, hvilket
også var forventet, mens energiforbruget er lavere ved lave fremløbstemperaturer når der anvendes
grundvandskøling. Grundvandskølingen er beregnet ud fra antaget værdier, hvor energiforbruget til
pumperne er skaleret ned, mens kølekompressoren er dimensioneret i PackCalc ud fra et lille kølebe-
hov i forhold til kølebehovet for hele bygningen og derfor kan energiforbruget for kølekompressoren
og grundvandskølingen ikke sammenlignes..

Hvis der ses på scenarierne når kølekompressoren anvendes, ses det at det samlede energiforbrug
er lavere for scenariet Døgn end Dag når der anvendes en fremløbstemperatur på 15◦C, mens en
fremløbstemperatur på 17◦C har samme energiforbrug og en fremløbstemperatur på 19◦C giver et
højere energiforbrug for scenariet Døgn end Dag. Grunden til at energiforbruget for scenariet Døgn
er lavere end for scenariet Dag ved anvendelse af 15◦C som fremløbstemperatur er at de termoaktive
dæk for scenariet Døgn er aktive om natten og har derfor større anvendelse af frikøling. Det højere
energiforbrug for scenariet Døgn for 19◦C skyldes at de termoaktive dæk er aktive oftere. Som det
også ses på figur 15.2, 15.3 og 15.4 er energiforbruget på figur 15.5 for scenariet Nat det laveste,
hvilket også er gældende når der anvendes grundvandskøling.
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Figur 15.5: Årsenergiforbrug til kølekompressoren for scenarierne Nat, Dag og Døgn med
og uden brug af køleflade.

På figur 15.6 ses resultaterne for både energiforbruget til produktion af kølevandet ved anvendelse
af en kølekompressor samt antallet af timer uden for kategori B. Som i Del III - Simulering af
styringsstrategier, skal figur 15.6 aflæses således, at jo flere timer uden for kategori B der er, jo
højere er fremløbstemperaturen.
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Figur 15.6: Resultater for energiforbruget til produktion af kølevand ved anvendelse af
kølekompressor og antallet af timer uden for kategori B, for simuleringerne angivet i

tabel 14.1.

Figur 15.6 viser ligesom figur 15.5, at energiforbruget er lavere jo højere fremløbstemperatur der be-
nyttes. Dog bliver antallet af timer uden for kategori B større med stigende fremløbstemperatur. Hvis
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både et lavt energiforbrug og et godt indeklima ønskes, når der anvendes en kølekompressor til pro-
duktion af kølevand, er det ifølge figur 15.6 bedst at bruge scenariet Nat med brug af køleflade, eller
scenariet Døgn uden brug af køleflade. Det skal dog medtages, at der er ekstra anlægsomkostninger
hvis en køleflade ligeledes anvendes.

15.1 OPSAMLING

Når en styring til de termoaktive dæk skal vælges, hvor der benyttes en kølekompressor til produktion
af kølevand, er valget en vurderingssag. Ved benyttelse af PackCalc, ses det at hvis en kølekompres-
sor med frikøling vælges, er scenariet Nat det scenarie med lavest energiforbrug, dog er indeklimaet
ikke nær så godt hvis ikke der også benyttes en køleflade i ventilationsanlægget, der dog øger ener-
giforbruget. Scenariet Dag har et højere energiforbrug end scenariet Døgn, selvom scenariet Døgn
anvendes oftere, hvilket skyldes den øgede mulighed for frikøling.
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16. KONKLUSION

Det er i denne projektrapport undersøgt hvorledes styringsstrategien skal udformes ved anvendelse
af termoaktive dæk samt mekanisk ventilation i Visionshuset på eternitgrunden i Aalborg, for at opnå
et acceptabelt indeklima samtidig med et lavt energiforbrug. Undersøgelsen blev foretaget med ud-
gangspunkt i grundvandskøling som energikilde da bygningen er opført med dette. Indledningsvist
blev det i det udvalgte kontorområde ud fra målinger klarlagt, som en reference periode, hvordan
indeklimaet var inden ændring af styringen blev foretaget. Ligeledes blev det undersøgt hvad kø-
leydelsen fra de to anvendte kølesystemer var. Indeklimaet var ikke acceptabelt hvis kategori B skal
være overholdt da der var 20% af tiden hvor temperaturen lå inden for kategori C og de resterende
temperaturer lå 51% og 29% inden for kategori A og B. Ud fra målingerne af de interne varme-
belastninger fra personer, udstyr, belysning og solindstråling blev det fundet at varmeafgivelsen fra
solindstrålingen og udstyret har størst indflydelse hvor varmebelastningen fra personer har mindst
indflydelse. Køleydelsen for de to kølesystemer var fordelt, således at den mekaniske ventilation
udgjorde 14% af den samlede køleydelse.

Ud fra målinger i bygningen samt information om bygningen blev der opstillet en BSim mod-
el, således den præsenterer kontorområdet bedst mulig og anvendes til analysering af forskellige
styringsstrategier. Styringsstrategierne som blev undersøgt var ved ændring af forskellige parametre,
hvilket bestod af fremløbstemperaturen, tidsintervallet for hvornår de termoaktive dæk kan være ak-
tive, indblæsningsmængden, indblæsningstemperaturen samt varierende styring i forhold til sommer
og vinter.

Ud fra analyserne med de tre valgte scenarier Nat, Dag og Døgn og fremløbstemperaturerne 15,
17, 19 og 21◦C blev det bevist at scenariet Dag med en fremløbstemperatur på 15◦C var mest forde-
lagtig i forhold til indeklimaet og energiforbruget. Ved analyse af simuleringerne med forskellige
indblæsningsmængder blev det fundet at en øget indblæsningsmængde ikke er en fordel i forhold til
energiforbruget. Hvor det som et alternativ til øget luftmængde igennem analyse af simuleringerne
med 16◦C som indblæsningstemperatur i stedet for 18◦C blev fundet, at det er en fordel for indekli-
maet og energiforbruget at anvende en lavere indblæsningstemperatur. Endvidere blev der foretaget
simuleringer hvor anvendelsen af de termoaktive dæk kun er aktiv i sommerperioden, da det blev
observeret at der ikke var problemer med indeklimaet i vinterperioden. Analyserne af dette viste at
det ikke er en fordel at undlade de termoaktive dæk i vinterperioden, da den mekaniske ventilation
ikke kunne håndtere at opretholde temperaturen, fordi indblæsningsmængden øges for at opretholde
temperaturen hvilket resulterer i et højere energiforbrug.

Alle analyserne af simuleringerne for de forskellige scenarier var foretaget med og uden køle-
flade, for at undersøge om det er en fordel økonomisk at undlade kølefladen hvor det ikke er på
bekostning af indeklimaet. Igennem simuleringerne er det bevist at anvendelsen af kølefladen ikke
har en større fordel for indeklimaet eller energiforbruget hvis anlægsomkostningerne tages i betragt-
ning.

Til vurdering af simuleringerne var elprisen ligeledes anvendt for at undersøge om elspot prisen
på timebasis vil have betydning for hvilken styringsstrategi der var mest fordelagtig. Ved anven-
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delsen af elprisen blev det bevist, at scenariet Nat var ligeså fordelagtig som scenariet Dag, fordi
elektriciteten til de termoaktive dæk anvendes uden for spidsbelastningsperioden. Styringsstrategien
scenariet Døgn var også at tage til overvejelse efter elprisen blev implementeret, da de termoaktive
dæk for dette scenarie anvendes uden for spidsbelastningsperioden, dog stadig med højere elpris end
scenariet Nat og Dag men med et bedre indeklima.

Efter analyse af simuleringerne i BSim blev det valgt at styringsstrategierne Nat, Dag og Døgn
med en fremløbstemperatur på 15◦C alle var fordelagtige og blev valgt afprøvet i bygningen. Da
CTS-systemet i bygningen har begrænsning i forhold til styringen, var det ikke muligt at afprøve
scenariet Døgn. Styringsstrategierne for scenariet Nat og Dag blev implementeret for kontorområdet
med deres respektive styring af de termoaktive dæk og radiatorerne. Grundet problemer med den
mekaniske ventilation, blev der ikke foretaget ændringer for dette system andet end at kølefladen
blev slukket.

Under anvendelsen af styringsstrategierne blev der målt de samme målinger som ved reference
perioden. Ud fra simuleringerne i BSim blev det fundet at scenariet Dag var den mest fordelagtig
styring hvilket ligeledes var tilfældet ved afprøvelse af styringerne i kontorområdet. Målingerne for
begge scenarier Nat og Dag viste at der ingen temperaturer inden for kategori C opstod, hvilket vil
sige begge scenarier opfyldte kravet om kategori B som ønsket. Men scenariet Dag var bedre da 69%
lå inden for kategori A i forhold til 59% for scenariet Nat. Betingelserne for den interne varmebelast-
ning var tilsvarende i begge scenarier. Men bidraget for de forskellige interne belastninger var ikke
fuldkommen det samme, hvor der for ugen hvor scenariet Nat blev anvendt var et større bidrag fra
solindstråling end for scenariet Dag og for varmebelastningen for udstyret var bidraget for scenariet
Dag større end for scenariet Nat. Udetemperaturen var svingende og ikke med de høje temperatur på
de samme ugedage for scenarierne, men nogenlunde i samme temperatur interval. Det kunne derfor
konkluderes at der var grundlag for en sammenligning af de to afprøvede styringsstrategier.

For at vurdere målingerne for stryingsstrategierne afprøvet i kontorområdet blev resultaterne for
den operative temperatur, overfladetemperaturen af det termoaktive dæk samt CO2-koncentrationen
sammenlignet med resultaterne for en kaliberet BSim model. Sammenligninger viste at BSim mod-
ellen var realistiske da den passede med resultaterne for målingerne, dog med få afvigelser som
kunne forklares ved at styringen i bygningen ikke havde været anvendt helt som ønsket da der var
problemer med driften af grundvandspumpen.

Efter konklusionen om at målingerne stemte overens med den kaliberede BSim model blev den
anvendt til at afprøve styringerne for hele året, hvilket ikke helt gav det samme positive billede da
der for scenariet Nat og Dag opstod temperaturer inden for kategori C. For scenariet Dag var det
3%, hvilket kunne accepteres mens der for scenariet Nat var 17% inden for kategori C og 2% uden
for kategori. For at undgå temperaturer uden for kategori B ved anvendelse af scenariet Nat kunne
det hjælpe at anvende kølefladen eller at øge luftmængden, hvilket ikke kørte med den maksimal
dimensionerede luftmængden, men da det tidligere blev bevist at det øger energiforbruget er det ikke
den mest optimale løsning. En anden løsning på problemet kunne være at anvende en kombination af
scenariet Nat og Dag således at scenariet Dag anvendes i månederne hvor det store kølebehov opstår
og scenariet Nat i de resterende måneder, i forhold til det økonomiske aspekt hvis elpris på timebasis
anvendes.

Generelt kan det konkluderes at det er en vurderingssag hvilken styringsstrategi der er den mest
optimale da det er et spørgsmål om hvor godt et indeklima der ønskes, hvor meget energi der anven-
des samt hvad driftsomkostningerne må være.
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Som en yderligere undersøgelse for styringsstrategierne blev det undersøgt hvilken fremløbstem-
peratur der er den mest fordelagtig ved anvendelse af kølekompressor frem for grundvandskøling
som energikilde. Lave fremløbstemperaturer er gode ved anvendelse af grundvandskøling som det
blev bevist igennem simuleringer og målinger, men hvis en kølekompressor anvendes er det ikke til-
fældet. Ved anvendelse af en kølekompressor er det mest optimalt at anvende så høj en fremløbstem-
peratur som mulig i forhold til energiforbruget, dog skal det bemærkes at der derved vil forekomme
et dårligere indeklima da det blev bevist ved simuleringerne at den laveste fremløbstemperatur giver
det bedste indeklima. Hvis en kølekompressor anvendes er det fundet at scenariet Nat er det mest
optimale i forhold til energiforbruget fordi der for scenariet Nat er mange perioder hvor frikøling er
muligt.
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17. PERSPEKTIVERING

Som en tilføjelse til projektet, fremlægges i dette kapitel overvejelser og afvigelser i BSim modellerne
og målingerne i Visionshuset. Ligeledes præsenteres forslag til forbedringer i kommende projekter,
baseret på viden opnået gennem projektet.

17.1 MODEL OG VIRKELIGHED

Projektet er opbygget omkring BSim modeller udformet fra målte værdier i Visionshuset, hvor det er
forsøgt at få resultater der afspejler virkeligheden bedst mulig. Der er dog visse afvigelser af indtast-
ningerne i modellen, der kan give en variation af resultaterne. Afvigelserne består i den indtastede
interne belastning, hvor det gennem projektet er fremhævet at de interne belastninger for personer,
udstyr og solindstråling er varierende, og det er derfor svært at modellere på årsbasis. Udover den
varierende belastning har brugeradfærden ligeledes meget at sige, da en øget personbelastning ikke
altid betyder en øget belastning fra det anvendte udstyr, specielt i et kontorbyggeri. Det er ligeledes
under målingerne blevet observeret at én ansat næsten altid trækker persienner for når solen skinner,
mens andre ansatte ikke trækker for. Dette er forsøgt simuleret i BSim ved brug af systemet Shad-
ing, hvor der i BSim trækkes for på samme tidpunkt for alle vinduer. En anden fejlkilde i modellen
kan være at kontorområdet er modelleret uafhængig af de tilstødende lokaler, som for eksempel te
køkkenet, hvor solindstrålingen er stor. Det er ligeledes svært i BSim at simulere det nedhængte loft,
hvilket resulterer i en afvigelse af varmetransporten for stråling og konvektion.

Selvom der forekommer afvigelser i modellen, blev det konkluderet under sammenligningen af
BSim modellen og målingerne for de to scenarier Nat og Dag, at BSim modellen lå tæt på virkelighe-
den for brugstiden. Modellen er dog kun repræsentativ for Visionshuset. Det er derfor ikke muligt
ved et nybyggeri at bruge samme detaljeret model til modellering af styringer, hvilket kan være år-
sag til overdimensionering af systemer i bygninger. Dette er ligeledes tilfældet for COWI, der har
valgt at benytte køling via ventilationsluften som supplerende køling, grundet manglende viden om
styringen.

17.2 MÅLINGER OG BEREGNINGER

Det anvendte udstyr til målingerne i Visionshuset har alt sammen måleusikkerheder af varierende
betydning. Da målingerne er fortaget i en bygning hvor forholdene ikke kan styres, har betydningen
af måleusikkerheden for termoelementerne ikke så stor betydning, da omgivelserne, som personer
og ventilation der begge skaber forskellige luftstrømme, har større betydning. For eksempel er det
observeret under måleperioden at enkelte termoelementer på en af temperatursøjlerne til tider steg
voldsomt, hvilket var en konsekvens af tændt arbejdsbelysning hos en af de ansatte.

Ud fra målingerne er beregninger foretaget for at bestemme det primære energiforbrug, hvor det
har været nødvendigt at bruge en skaleringsfaktor for kontorområdet, idet målinger for en hel blok
ikke var muligt. Disse beregninger benyttes gennem hele projektet, selvom konsekvensen af ska-
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leringen ikke kendes. En forbedring i kommende projekter kunne være at måle på et større område,
eller et mere afgrænset område, således energiforbrugt er mere repræsentativt for det valgte område.

Idet målingerne kun er foretaget for én uge for hvert scenarie, er der en afvigelse i sammenlign-
ing og konklusioner draget ud fra målinger. Afvigelserne kommer af at der i forskellige tidsrum for
forskellige målte værdier forekommer manglende data eller udslag i målinger. En vurdering af udsla-
gene i målingerne kan forekomme umulig til tider, når der har været manglende data, samtidig med
at vejrforholdene og den interne belastning har varieret. Det vil derfor være en fordel i kommende
projekter at benytte samme styring i en længere periode, således der er dage hvor vejrforholdene og
den interne belastning næsten er ens.

Der har ligeledes været en afvigelse i målingerne grundet ugunstige vejrforhold. Da der i dette
projekt har været fokus på kølesystemerne i Visionshuset ville det have været oplagt at måle i de
varme måneder, således et maksimalt kølebehov kunne opnås. Dette har dog ikke været tilfældet
for de to måleuger i dette projekt, hvilket afvigelsen for resultaterne i den kalibrerede BSim model
ligeledes afspejler. Da den kalibrerede BSim model blev anvendt for hele året med DRY vejrdata,
viste resultaterne at indeklimaet ikke overholdte kategori B hele året, hvor kategori B for målingerne
var overholdt.

17.3 SUPPLERENDE MÅLINGER

Gennem projektet har der været behov for yderligere information til vurdering af resultaterne og
sammenligning med BSim modelllen, hvoraf forslag til yderligere målinger og undersøgelser er fun-
det. Selvom det er kølesystemerne der vurderes på, vil det være en fordel af kende til brugen af
radiatorerne, da denne har betydning for beregningerne af energiforbruget i samspil med setpunk-
tstemperaturen for køling til de termmoaktive dæk. Dette er specielt gældende når de termoaktive
dæk er aktive om natten, hvor setpunkterne kan være lavere end et normalt setpunkt for varme ville
være.

En anden undersøgelse der ikke har været mulig i dette projekt, er hvorledes det nedhængte loft
og samtlige installationer har indflydelse på køleydelsen når det simuleres i BSim. Det kunne derfor
være interessant at se på muligheden for at implementere dette i BSim modellen og sammenligne
resultaterne med målinger. Dette kræver dog flere målinger med variation af det tildækkede loft,
således forskellige scenarier er mulige at udføre i BSim.
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A. REFERENCE PERIODE

I dette appendiks fremgår supplerende grafer og beregninger til resultaterne for indeklimaet og
køleydelsen for reference perioden inden ændring af styringsstrategi.

A.1 PERSONBELASTNING

På figur A.1-A.3 ses personbelastningen for uge 14, 15 og 17 samt starten af uge 18. Hvis ingen data
er givet i hverdagene kan det skyldes at der ingen personer er til stede eller at der manglede data.
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Figur A.1: Personbelastning for uge 14, med antallet af personer for hver time.
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Figur A.2: Personbelastning for uge 15, med antallet af personer for hver time.
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Figur A.3: Personbelastning for uge 17 og de to første dage i uge 18, med antallet af
personer for hver time.

A.2 SOLINDSTRÅLING

Solstrålingen målt på COWI’s sydvestvendte facade omregnes til en solindstråling for hver time ved
brug af formel (A.1).

Φsol = Aglas g fβ fafsk fskygge Isol (A.1)
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Aglas Vinduets glasareal [m2]

g Glassets g-værdi [-]

fβ Faktor for solstrålingens indfaldsvinkel [-]

fafsk Afskærmningsfaktor [-]

fskygge Skyggefaktor [-]

Isol Total solstråling på ruden [W/m2 ]

Det samlede glasareal for kontoret er 8,2 m2, mens rudens g-værdi er 0,49. Da der ikke er nogen
solafskærmning sættes denne til 1, mens faktoren for solstrålingens indfaldsvinkel sættes til 1, og
skyggefaktoren sættes til 0,9 [Selman 2009].

A.3 OPERATIV TEMPERATUR

I afsnit 5.2 - Indeklima er den operative temperatur for uge 16 vist og på figur A.4-A.6 er de resteren-
de uger for april måned vist. Hver kurve på figurerne angiver målingen af den operative temperatur
med termoelement 29 og 36.
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Figur A.4: Den målte operative temperatur for uge 14.
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Figur A.5: Den målte operative temperatur for uge 15.
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Figur A.6: Den målte operative temperatur for uge 17 og for mandag og tirsdag i uge 18.

A.4 ARMATUR

Målingerne af luftmængden fra indblæsnings- og udsugningsarmaturerne er målt ved tryktabet over
armaturerne, hvilket derefter kan omsættes til en luftmængde ud fra databladet for armaturet. Dog har
en ekstrapolation været nødvendig grundet tryktabets lave værdi under 10 Pa, hvilket databladet kun
er angivet til. Armaturerne er RS14 med trykfordelingsboks type H, med en tilslutningsdimension
på 200 mm. Ekstrapolationen for dette armatur kan ses på figur A.7, hvilket er benyttet til at finde
luftmængden ud fra det målte tryktab. [Lindab 2013]
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Figur A.7: Ekstrapolation for indblæsning og udsugning til armatureret RS14.
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B. BSIM PARAMETRE

I dette appendiks forekommer anvendte parametre brugt i BSim-modellen i afsnit 6.1 - BSim model.

B.1 SYSTEMBESKRIVELSE

I tabel B.1 er systembeskrivelsen vist, de steder hvor der er angivet flere værdier for én parameter
angiver at der er variation for den pågældende parameter i forhold til de forskellige styringer der er
simuleret i BSim.

System Beskrivelse Tidsplaner
Regulering Tidsangivelse

Opvarmning MaxPow 10 kW Rad-dag Rad-tid-man-fre

Fixed Part 0,0 Rad.u/brugstid Rad-tid-altid

Part to Air 0,6 Factor 1,0

Set Point dag 21/22◦C,

nat 20,8◦C

DesignTemp -12◦C

MinPow 10 kW

Te min 18◦C

Infiltration Grundluftskifte

0,12 h−1, brugstid 100% Infil-altid

0,09 h−1 u/brugstid 69% Infil-altid

TmpFactor 0, TmpPower 0,

WindFactor 0

Udstyr Hverdag, døgnprofil Uds-reg-man-fre Uds-tid-man-fre

/Belysning Weekend, døgnprofil Uds-reg-lør-søn Uds-tid-lør-søn

Luftandel 0,5

Personlast Døgnprofil, 10 personer Pers-reg-man Pers-tid-man

Pers-reg-tirs Pers-tid-tirs

Pers-reg-ons Pers-tid-ons

Pers-reg-tors Pers-tid-tors

Pers-reg-fre Pers-tid-fre

Solafskærmning Type Venetian Lys-reg-man-fre Lys-tid-man-fre

Refl. 0,5 GlareCtrl
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Transm. 0,5 Eye Illuminance 5000 lux

Venetian Blind Work plane 300 lux

Slat Width 0,05 m MaxVDP 0,5

Slat Dist 0,042 m

Position Internal

Termoaktive Destination, Loft Mode, Cooling Basic Dæk dag 6-19

dæk Maximum Area per, Delta DP Temp -10◦C Dæk nat 20-7

Circuit 28,125 m2 Room Set Point

Pipe dag 23◦C, nat 21,2◦C

Distance 0,15 m Design Flow 0,143 kg/s

Ext. Diameter 0,02 m Min Outd. Temp. -20◦C

Wall Thickness 0,002 m Max Water Temp.

Wall Th. Cond 0,35 W/mK 15/16/17/21◦C

Max Outd. Temp. 40◦C

Min Water Temp.

15/16/17/21◦C

Ventilation Input Vent-reg-man-søn Vent-tid-man-søn

Supply 0,094 m3
/s VAVCtrl

Pressure Rise 60 Pa VAV max factor 1/2/3,5

Total Eff. 0,7 Min Inlet Temp 16/18◦C

Part to Air 0,9 Max Inlet Temp 20◦C

Output Setp Indoor Air 22◦C

Return 0,094 m3
/s Setp Cooling 24◦C

Pressure Rise 60 Pa Setp CO2 810 ppm

Total Eff. 0,7 Air Hum 0 kg/kg

Part to Air 0

Recovery Unit
Max Heat Rec 0,85

Min Heat Rec 0

Max Cool Rec 0,65

Max Moist Rec 0

Heating Coil
Max Power 10 kW

Cooling Coil
Max Power 0 kW Uden køleflade

Max Power -10 kW Med køleflade

Tabel B.1: Samlet systembeskrivelse for BSim. Alle steder hvor der er angivet hverdag eller
brugstid er det gældende for timerne 7-19 og weekend eller u/brugstid er det gældende for

de resterende timer 20-6.
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B.2 OPDELING AF DÆKELEMENT

Ifølge brugervejledningen fra BSim korrigeres densiteten og varmeledningsevnen som set på figur B.1
[Statens byggeforskningsinstitut, SBi 2011]. De anvendte værdier af varmeledningsevnen, den-
siteten og varmekapaciteten til betondækket uden udsparingerne er henholdsvis 2,1 W/m K, 2400 kg/m3

og 800 J/kg K som ligeledes er angivet i tabel B.2.

S0

λoriginal

ρoriginal

cp,original

T

  S1

  S2

  S3

  S
TO

TA
L

λoriginal, ρoriginal, cp,original

T

  S1

  S2

  S3

  S
TO

TA
L

λoriginal, ρoriginal, cp,original

λkorrektion, ρkorrektion, cp,korrektion

Figur B.1: Opdeling af dækelement i BSim. [Statens byggeforskningsinstitut, SBi 2011]

Ud fra værdierne angivet i figur B.1 og målene angivet i figur 2.10 udregnes de korregerede værdier
ud fra formel (B.1) - (B.3). De oprindelige samt de korrigerede værdier er angivet i tabel B.2.

λkorrektion = λoriginal
T −S0

T
= 2,1 W/m K · 1,2 m−0,1 m

1,2 m
= 1,9 W/m K (B.1)

ρkorrektion = ρoriginal
T −S0

T
= 2400 kg/m3 ·

1,2 m−0,1 m
1,2 m

= 2200 kg/m3 (B.2)

cp,korrektion = cp,original = 800 J/kg K (B.3)

Oprindelig Korrigerede

Densitet [kg/m3 ] 2400 2200

Varmekapacitet [J/kg K] 800 800

Varmeledningsevne [W/m K] 2,1 1,9

Tabel B.2: Oprindelig samt korrigerede værdier til de termoaktive dæk i BSim.

For at kunne implementere slangerne i dækket skal det opdeles yderligere. Slangerne skal imple-
menteres i bunden af dækket som illustreret på figur 2.10, hvorfor stykket S3 opdeles i to med 58
mm fra bunden af dækket til røret og 17 mm fra slangerne til den nederste del af udsparingerne, se
figur B.2, baseret på figur 2.10 i kapitel 2 - Bygningsbeskrivelse.
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58 S3
17

Figur B.2: Opdeling til indlæggelse af slanger i dækelement. Mål angivet i mm.

B.3 VARMETAB

Den anvendte effekt til opvarmning i BSim er beregnet ud fra to gange varmetabet, der er transmis-
sionstabet, infiltrationstabet og ventilationstabet. Beregningen af transmissionstabet gennem yder-
væggene ses i formel (B.4), mens beregningen for transmissionstabet gennem vinduerne ses i formel (B.5).

Φ =U A ∆T

Φ = 0,21 W/m2 K ·51,5 m2 ·32 K = 346 W (B.4)

Φ = 1,07 W/m2 K ·11,5 m2 ·32 K = 393 W (B.5)

Φ Varmestrøm [W/]

U U-værdi [W/m2 K]

A Areal [m2]

∆T Temperaturforskel [◦C]

Infiltrationstabet beregnes ud fra den maksimale infiltration, svarende til 0,13 l/s m3 , hvilket giver en
luftmængde på 0,017 m3

/s. Beregningen for infiltrationstabet ses i formel (B.6).

φ = ρ cp q ∆T (B.6)

φ = 1,205 kg/m3 ·1005 J/kg K ·0,017 m3
/s ·32 K = 675 W

ρ Densitet [kg/m3 ]

Cp Varmekapacitet [J/kg K]

q Volumenstrøm [m3
/s]

Ventilationstabet beregnes ligesom infiltrationstabet ud fra ligning formel (B.6). Beregningen ses i
formel (B.7).

φ = 1,205 kg/m3 ·1005 J/kg K · 293 m3
/h

3600 s/h
·32 K = 3154 W (B.7)

Det samlede varmetab ses i formel (B.8).

(346 W+393 W+675 W+3154 W) ·2 = 9136 W (B.8)
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B.4 INFILTRATION

Infiltrationen i BSim beregnes ud fra SBi-anvisning 213, således der anvendes 0,13 l/s m3 i brugstiden
og 0,09 l/s m3 uden for brugstiden. Kontorområdet har et areal på 134 m2 og et volumen 514 m3

Beregningen for luftskiftet i brugstiden og uden for brugstiden kan ses i henholdsvis formel (B.9) og
(B.10).

0,13 l/s m3 ·134 m2 · 3600 s/h

1000 l/m3 ·514 m3 = 0,12 h−1 (B.9)

0,09 l/s m3 ·134 m2 · 3600 s/h

1000 l/m3 ·514 m3 = 0,08 h−1 (B.10)

B.5 PERSONBELASTNING

I afsnit 6.1.4 - Personbelastning er det angivet, at der er anvendt et døgnprofil for hver dag i en uge
og på figur 6.8(b) er døgnprofilet i BSim for tirsdag vist. På figur B.3(a)-B.4(b) er de resterende
døgnprofiler vist for mandag, onsdag, torsdag samt fredag.

(a) (b)

Figur B.3: Personbelastning, døgnprofil for (a) mandag og (b) onsdag, indtastet i BSim.
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(a) (b)

Figur B.4: Personbelastning, døgnprofil for (a) torsdag og (b) fredag, indtastet i BSim.

B.6 VANDMÆNGDE TIL TERMOAKTIVE DÆK

Vandmængden anvendt i BSim til de termoaktive dæk er beregnet ud fra de givne vandmængder
på figur 2.11 i kapitel 2 - Bygningsbeskrivelse, hvor det ses, at to af kølekredsene har vandmængder
på 154 l/h, mens de to andre kølekredse har vandmængder på 104 l/h. Beregningen for den angivne
vandmængde i BSim modellen kan ses i formel (B.11).

2 ·154 l/h +2 ·104 l/h

3600 s/h ·1000 l/m3
·999,85 kg/m3 = 0,143 kg/s (B.11)

B.7 PARAMETRE TIL VENTILATION

Den laveste luftmængde til anvendelse for ventilationen er baseret på forureningen fra bygning-
en hvilket er valgt til 0,7 l/s m2 svarende til lav forurening fra bygningen. [DS/EN 15251 2007] I
formel (B.12), ses beregningen for det lavest anvendte luftmængde baseret på forureningen fra byg-
ningen samt etagearealet for kontorområdet.

q = A qB (B.12)

q = 134 m2 ·0,7 l/s m2

q Ventilationsmængde [l/s]

A Etageareal [m2]

qB Ventilationsmængde for udledning fra bygning [l/s m2 ]

Til bestemmelse af den totale trykstigning, Pressure Rise, til ventilationsanlægget for luftmængden,
0,094 m3

/s, anvendes SEL-værdien til den maksimale luftmængde der kan forekomme, 0,33 m3
/s.
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SEL-værdien vælges til den maksimale værdi, 2100 J/m2 , der må anvendes ifølge BR10 [Erhvers-
og Byggestyrelsen 2011]. Ud fra luftmængden for den maksimale luftmængde samt SEL-værdien
kan proportionalitetslovene, formel (B.13) og (B.14), samt formlen for SEL-værdi formel (B.15),
anvendes til bestemmelse af den totale trykstigning. Grundet de 0,094 m3

/s er 3,5 gange mindre
end den totale luftmængde der kan opstå, vælges n1 og n2 til henholdsvis 3,5 og 1, beregnet ud fra
formel (B.13). Ud fra dette er en virkningsgrad på 0,7 valgt samt en SEL-værdi på 1050 J/m2 grundet,
at det er den samlede SEL-værdi for indblæsning og udsugning der må være 2100 J/m2 . Den totale
trykstigning udregnes til 60 Pa, som angivet i formel (B.16).

qv2

qv1
=

n2

n1
(B.13)

∆pt2

∆pt1
=

(
n2

n1

)2

(B.14)

SEL =
∆P
E

(B.15)

qv Volumenstrømmen [m3
/s]

n2 Omdrejningstal [-]

∆pt Total trykydelse [Pa]

E Virkningsgraden [-]

∆pt1 = 1050 J/m2 ·0,7 = 735 Pa (B.16)

∆pt2 = 735 Pa
(

1
3,5

)2

= 60 Pa

B.7.1 FANPOWER

Det er observeret, at FanPower ikke beregnes korrekt i BSim, derfor er en manuel beregning foreta-
get. Problemet i BSim er, at FanPower ikke stiger i takt med stigning af luftmængden. Den anvendte
FanPower der benyttes til samtlige luftmængder er for den mindst anvendte luftmængde, de 0,094
m3
/s, hvilket betyder, at SEL-værdien for de højere luftmængder bliver alt for lav. Den manuelle be-

regning er foretaget på baggrund af den valgte SEL-værdi for den maksimale tilladelige luftmængde,
hvilket er 2100 J/m3 , som beskrevet i afsnit 6.1.7 - Ventilation. En manuel beregning, af SEL-værdien,
ud fra formel (B.15) er foretaget for 6 udvalgte punkter mellem den laveste og højest tilladelige luft-
mængde 0,094 m3

/s og 0,329 m3
/s, hvilket svarer til 3,5 gange 0,094 m3

/s. I tabel B.3 er de udvalgte
punkter angivet med tilhørende beregnet SEL-værdi, hvilket kan beskrives ved funktionen angivet
på figur B.5.

Luftmængde [m3
/s] 0,094 0,141 0,188 0,235 0,282 0,329

SEL-værdi [J/m3 ] 171 386 686 1071 1543 2100

Tabel B.3: Beregnet SEL-værdi til den lavest samt højest tilladelige luftmængde.
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y = 19401x2 + 7E-12x + 2E-12 
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Figur B.5: Funktion til beskrivelse af stigning i FanPower.
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C. PRIMÆR ENERGIFORBRUG

I dette appendiks vil det fremgå hvad der indgår i beregningen af det primære energiforbrug anvendt
til resultatbehandling for simuleringerne i kapitel 7 - Analyse af simuleringer.

I kapitel 7 - Analyse af simuleringer anvendes det primære energiforbrug sammen med indeklimaet
til vurdering af de forskellige styringsstrategier. Det primære energiforbrug består af energien der
anvendes til at producere den mængde energi der skal tilføres kontorområdet, hvilket består af en-
ergien anvendt til cirkulationspumperne til radiatoren, varmefladen, kølefladen, de termoaktive dæk
samt pumperne til grundvandskøling på henholdsvis sekundær- samt primærsiden. Ligeledes skal en-
ergien til komponenterne i ventilationsanlægget, Fanpower, medregnes samt energien til opvarmning
af varmeanlægget og energien til varmefladen. Da det er et primært energiforbrug skal energifaktoren
for varme og elektricitet medtages.

For at give et overblik over systemet for bygningen hvor kontorområdet indgår, er en meget grov
skitse illustreret på figur C.1, hvor placeringen af de forskellige pumper er illustreret.

Blok B

Varmeflade Køleflade TABS Radiator

1

2

3 4 5 6

Fjernvarme

Grundvandskøling

Pumpe

Veksler

Figur C.1: Skitse af systemet med opvarmning og køling. Pumpe 1 er grundvandspumpen
og pumpe 2 er cirkulationspumpen til hele systemet. De resterende pumper er cirkulation-
spumper til henholdsvis varmefladen, kølefladen, de termoaktive dæk samt radiatoren til

blok B.

Indledningsvis skal effekten for hver pumpe findes, hvilket er bestemt ud fra tryktabet over pumpen,
løftehøjden samt nyttevirkningen som i formel (C.1). I pumpekarakteristikken for hver pumpe, findes
alle parametrene til beregning af effekten. Alle pumpekarakteristikkerne til de anvendte pumper er
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angivet i CD bilag G.3.6.

Effekt =
PV
η

(C.1)

E Effekt [kW]

P Tryktab [Pa]

V Volumenstrøm [m3
/s]

η Nyttevirkning [-]

I tabel C.1 er den beregnede effekt for hver pumpe angivet. Da beregningen af det primære energi-
forbrug kun er for kontorområdet og pumperne leverer til forskellige områder i bygningen er en ska-
leringsfaktor anvendt. Pumperne leverer henholdsvis til blok B samt hele bygningen, hvilket består
af blok A, B, C, D og E. I tabel C.1 er det angivet hvad pumperne leverer til. Skaleringsfaktoren er
baseret på forholdet mellem arealstørrelsen til kontoret og området pumpen leverer til. For pumperne
der leverer til blok B er en skaleringsfaktor på 18 anvendt da kontoret udgør 1/18 af hele blok B og
for pumperne der leverer til blok A, B, C, D og E er en skaleringsfaktor på 90 benyttet da kontoret
udgør 1/90 af hele bygningen.

Pumpe Effekt [kW] Omregnet [kW] Gældende for blok

6. Radiator 0,068 0,0038 B

3. Varmeflade 0,0196 0,0011 B

4. Køleflade 0,258 0,0140 B

5. Termoaktiv dæk 0,119 0,0066 B

2. Hele systemet teknikrum 1,81 0,0200 A, B, C, D, E

1. Grundvandskøling 8 0,0889 A, B, C, D, E

Tabel C.1: De beregnede effekt for hver pumpe med angivelse af hvad blok pumpen an-
vendes til samt den omregnet værdi anvendt til beregningen af det primære energiforbrug.

Nummereringen for pumperne skal ses i sammenhæng med figur C.1.

For henholdsvis cirkulationspumpen for de termoaktive dæk samt for kølefladen til den mekaniske
ventilation kræves det at finde COP’en for hvert system, hvilket kan beregnes ud fra energien an-
vendt til at opretholde indeklimaet i kontoret den tilførte energi samt den mængde energi systemerne
skal bruge, som illustreret i formel (C.2) for de termoaktive dæk. Formlen for COP’en til kølefladen
er tilsvarende og kan ses i formel (C.3). Det skal pointeres, at ved anvendelse af denne beregning
kan der forekomme et for stort energiforbrug til pumperne til grundvandskøling grundet, at antallet
af timer hvor de termoaktive dæk samt ventilationssystemet anvendes kan forekomme i de samme
timer og dette er der ikke taget højde for. Derudover benyttes en fast værdi til energiforbruget fra
hver pumpe, hvilket har betydning for grundvandspumpen samt hoved cirkulationspumpen, da ener-
giforbruget stiger med øget vandmængde. Ligeledes skal der gøres opmærksom på, at der er set bort
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fra pumpeenergien.

COP =
Qdæk

Pdæk Hdæk +Phele Hdæk +Pgrund Hdæk
(C.2)

COP COP faktor [-]

Qdæk Energi anvendt til de termoaktive dæk [kWh]

Pdæk Effekt for cirkulationspumpen til de termoaktive dæk [kW]

Phele Effekt for cirkulationspumpen for hele systemet i blok B [kW]

Pgrund Effekt for pumpen til grundvandskøling [kW]

Hdæk Antallet af timer hvor de termoaktive dæk er aktive [h]

COP =
Qkølefl

Pkølefl Hkølefl +Phele Hkølefl +Pgrund Hkølefl
(C.3)

Qkølefl Energi anvendt til kølefladen [kWh]

Pkølefl Effekt for cirkulationspumpen til kølefladen [kW]

Hkølefl Antallet af timer hvor kølefladen er aktive [h]

Effekten til pumperne samt COP’erne anvendes til at beregne energiforbruget for hver enkel simuler-
ing ud fra energien anvendt til opvarmning og køling. Grundet at det er det primære energiforbrug der
beregnes skal energifaktoren tages i betragtning, disse faktorer for varme og elektricitet er angivet i
tabel C.2.

Varme Elektricitet

Energifaktor 1 2,5

Tabel C.2: Energifaktorer for varme og elektricitet. [Erhvers- og Byggestyrelsen 2011]

Det primære energiforbrug anvendt til opvarmning beregnes ud fra formel (C.4), hvilket består af den
anvendte energi til at varme kontoret samt energien anvendt til varmefladen, hvor energifaktoren for
varme, se tabel C.2, er medtaget. Ligeledes består energiforbruget til opvarmning, af mængde af en-
ergi der anvendes til at cirkulere den nødvendige vandmængde til radiatoren samt varmefladen. Dette
beregnes ud fra pumpekarakteristikken for den pågældende pumpe, antallet af timer hvor pumpen er
i drift samt energifaktoren for elektricitet, se tabel C.1 og C.2.

E1 = (Qheat +Qvarmefl) Evarme +(Pradi Hradi +Pvarmefl Hvarmefl) Eelek (C.4)

173



BILAG C - PRIMÆR ENERGIFORBRUG

E1 Energiforbrug til opvarmning på et år [kWh]

Qheat Energi anvendt til opvarmning [kWh]

Qvarmefl Energi anvendt til varmefladen til ventilationsanlægget [kWh]

Pradi Effekt for pumpen til radiatoren [kW]

Pvarmefl Effekt for pumpen til varmefladen [kW]

Hradi Antallet af timer hvor radiatorene er aktive [h]

Hvarmefl Antallet af timer hvor varmefladen er aktiv [h]

Evarme Energifaktoren for varme [-]

Eelek Energifaktoren for elektricitet [-]

Endvidere skal energien anvendt til ventilationsanlægget, Fanpower, medregnes i det primære ener-
giforbrug hvilket beregnes ud fra formel (C.5).

E2 = Qfan Eelek (C.5)

E2 Energiforbrug anvendt til Fanpower på et år [kWh]

Qfan Energi anvendt til komponenterne i ventilationsanlægget [kWh]

Det sidste led i beregningen af det primære energiforbrug er energien anvendt til køling, hvilket
er beregnet ud fra formel (C.6). Energien anvendt til køling består af den nødvendige, energi der
skal anvendes til at køle kontoret fra både de termoaktive dæk samt kølefladen og COP faktoren for
henholdsvis de termoaktive dæk samt kølefladen som beregnes som i formel (C.2) og (C.3).

E3 =
Qdæk

COPdæk
+

Qkølefl

COPkølefl
(C.6)

E3 Energiforbrug anvendt til køling på et år [kWh]

For at opnå det samlede primære energiforbrug skal resultaterne for samtlige beregninger af energi-
forbruget, som beregnet i formel (C.4),(C.5) og (C.6), adderes som angivet i formel (C.7).

Energiforbrug = E1+E2+E3 (C.7)

Energiforbrug Samlet primære energiforbrug på et år [kWh]

Alle beregningerne for samtlige simuleringer kan ses i CD bilag G.3.5.3 og de omtalte pumpekarak-
teristikker kan findes i CD bilag G.3.6.
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D. SIMULERINGSOVERSIGT TIL

UDVALGTE STYRINGER

I dette appendiks fremgår simuleringsoversigten for de udvalgte simuleringer fra kapitel 8 - Valg af
styring.

De valgte styringer, beskrevet i kapitel 8 - Valg af styring, der har en elpris lavere end 150 kr., et
primær energiforbrug mindre end 1500 kWh og et antal af timer uden for kategori B lavere end 150
timer kan ses i tabel D.1.

Simu. nr. Scenarie Fremløbs. temp. Køleflade Max factor Indblæs. temp.
[-] [◦C] [-] [-] [◦C]

5* Dag 15 Nej 3,5 18

6** Dag 17 Nej 3,5 18

9 Døgn 15 Nej 3,5 18

17 Dag 15 Nej 2,0 18

21 Døgn 15 Nej 2,0 18

33 Døgn 15 Nej 1,0 18

41 Dag 15 Ja 3,5 18

42** Dag 17 Ja 3,5 18

45 Døgn 15 Ja 3,5 18

53 Dag 15 Ja 2,0 18

57 Døgn 15 Ja 2,0 18

65 Dag 15 Ja 1,0 18

69 Døgn 15 Ja 1,0 18

73 Nat 15 Nej 3,5 16

77 Dag 15 Nej 3,5 16

78 Dag 17 Nej 3,5 16

81 Døgn 15 Nej 3,5 16

85 Nat 15 Nej 2,0 16

89 Dag 15 Nej 2,0 16

93 Døgn 15 Nej 2,0 16

94 Døgn 17 Nej 2,0 16

105 Døgn 15 Nej 1,0 16
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BILAG D - SIMULERINGSOVERSIGT TIL UDVALGTE STYRINGER

Simu. nr. Scenarie Fremløbs. temp. Køleflade Max factor Indblæs. temp.
[-] [◦C] [-] [-] [◦C]

109 Nat 15 Ja 3,5 16

113 Dag 15 Ja 3,5 16

114 Dag 17 Ja 3,5 16

117 Døgn 15 Ja 3,5 16

121 Nat 15 Ja 2,0 16

125 Dag 15 Ja 2,0 16

129 Døgn 15 Ja 2,0 16

130 Døgn 17 Ja 2,0 16

137 Dag 15 Ja 1,0 16

141 Døgn 15 Ja 1,0 16

142 Døgn 17 Ja 1,0 16

169 Nat 15 Nej 3,5 18

181 Nat 15 Ja 3,5 18

185 Nat 15 Ja 2,0 18

Tabel D.1: Simuleringsoversigt for udvalgte simuleringer. * Angiver udvalgte simuleringer
for både det primære energiforbrug og elprisen. ** Angiver styringer kun for det primære

energiforbrug.
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E. TESTPERIODE

I dette appendiks fremgår supplerende materiale for testperioden.

På figur E.1 ses frem- og returløbstemperaturen for alle fire målere, hvor det ses at målingerne er
ens for alle målere. Figur E.1 anvendes til at fastlægge at alle målererne måler ens, hvorfor det væl-
ges kun at præsentere resultatet for en måler i kapitel 9 - Introduktion til styringsstrategier-11.
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Figur E.1: Målt frem- og returløbstemperaturer for de termoaktive dæk i test perioden d.
4.-7. maj for samtlige energimålerer.
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F. KALIBRERET BSIM MODEL

I dette appendiks fremvises indtastede værdier i den kalibrerede BSim model samt vejrdata benyttet
til modellen.

F.1 SYSTEMER

I BSim er der fortaget ændringer i systemerne Equipment, Peopleload, Floor heating/cooling og
Ventilation. Varmeafgivelsen fra udstyr, belysning og personer er angivet i kapitel 10.2 - Indeklima
for scenariet Nat og kapitel 11 - Styringsstrategi Dag for scenariet Dag. Ændringen af de termoaktive
dæk kan ses på figur F.1(a) og F.1(b) for henholdsvis scenariet Nat og Dag, hvor de generelle data i
BSim er angivet.

(a) (b)

Figur F.1: (a) Generelle data for de termoaktive dæk i BSim for scenariet Nat. (b)
Generelle data for de termoaktive dæk i BSim for scenariet Dag.

Da det i afsnit 5.4 - Termoaktive dækelementer blev bemærket, at vandmængden til en af kølekred-
sene i kontoret er mindre end tiltænkt, ændres den tilførte vandmængde fra 0,143 kg/s til 0,135 kg/s, se
rød markering på figur F.1(a) og F.1(b). Setpunktet for aktivering af de termoaktive dæk er 21◦C for
scenariet Nat, mens setpunktet er 22 og 23◦C for de to simuleringer der er udført for scenariet Dag,
se grøn markering på figur F.1(a) og F.1(b).

Ventilationen benyttet i BSim simuleringerne i Del III - Simulering af styringsstrategier er ud-
ført som det var tiltænkt i bygningen, og er derfor ændret til det der benyttes i bygningen nu, se
tabel F.1 for indblæsnings- og udsugningsmængder, hvilket er baseret på målingerne præsenteret i
kapitel 10 - Styringsstrategi Nat og 11 - Styringsstrategi Dag.
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BILAG F - KALIBRERET BSIM MODEL

Indblæsning Udsugning

COWI for ét armatur [m3
/h] 150 100

BSim for alle armaturer [m3
/s] 0,167 0,111

Tabel F.1: Indblæsnings- og udsugningsmængder.

Da det er konstante luftmængder der benyttes, se figur 10.20 og 11.20 i henholdsvis kapitel 10 - Sty-
ringsstrategi Nat og 11 - Styringsstrategi Dag, vælges det at benytte systemet InletCtrl i BSim, hvor
de indtastede indblæsnings- og udsugningsmængder kan ses på figur F.2(a), markeret med henholds-
vis rød og grøn. Indblæsningsmængderne er ens for begge scenarier. På figur F.2(b) ses det, at ind-
blæsningstemperaturen er sat til 22◦C, hvilket er bestemt på baggrund af figur 10.21 og figur 11.21 i
henholdsvis kapitel 10 - Styringsstrategi Nat og 11 - Styringsstrategi Dag.

(a) (b)

Figur F.2: (a) Generelle data for ventilationen i BSim. (b) Kontrol for ventilationen i BSim.

F.2 VEJRDATA

De anvendte vejrdata i BSim er middelværdier på timebasis fra de målte værdier af udetemperaturen,
relativ luftfugtighed, vandret og diffus solstråling, som forefindes i CD bilag G.4.11. Udetempera-
turen og den relative luftfugtighed for de to uger er målt med samme Eltek føler og kan ses på
figur F.3, hvor dataene fra d. 11.-17. maj er benyttet til scenariet Nat, og dataene fra d. 18.-24. maj
er benyttet til scenariet Dag.
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AFSNIT F.2 - VEJRDATA
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Figur F.3: Udetemperaturen og relativ luftfugtighed for perioden d. 11.-24. maj.

Kombinationen af soldata valgt til implementering i BSim er den totale vandrette solstråling og den
diffuse stråling. Det er observeret at peak værdierne for den vandrette og diffuse solstråling er meget
høje, hvilket skyldes at pyranometret ikke har stået i vatter. Det er dog valgt at anvende dataene
alligevel, da en middel timeværdi giver fornuftige resultater, se figur F.4. Der har ligeledes været
problemer med manglende data for midten af d. 13. maj til starten af d. 15. maj, hvor det er valgt at
benytte data fra andre dage.
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Figur F.4: Total solstråling for vandret samt diffus stråling for perioden d. 11.-24. maj.

For at sikre at værdierne er brugbare, er de implementeret i BSim, hvorefter den lodrette solstråling
på et vindue er udtaget og sammenlignet med dataene fra målingen af lodret solstråling på COWI’s
facade, hvor der ingen manglende data forekommer. På figur F.5 ses resultaterne for den lodrette
solstråling fra BSim og COWI, hvor det vurderes at være repræsentant, da der foruden enkelte peak
værdier på enkelte tidspunkter, er stor lighed mellem dataene.
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BILAG F - KALIBRERET BSIM MODEL
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Figur F.5: Lodret solstråling fra BSim og målinger på COWI fra perioden d. 11.-24. maj.
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G. DIGITAL BILAG

Dette er oversigten over hvad der foreligger på bilagscden placeret på bagerst side i rapporten.

Igennem rapporten vil der blive henvist til den pågældende fil eller mappe der anvendt og for
databehandling af målingerne henvises der til den overordnet mappe. Hvis der henvises til filen
er der efter filens navn angivet hvilken type fil det er.

G.1 BYGNINGSMATERIALE FOR COWI

I denne mappe foreligger alt materiale der er anvendt til dette projekt modtaget af COWI. Alt mate-
rialet er indelt i mapper med tegninger og modeller af bygningen.

G.1.1 TEGNINGSMATERIALE

G.1.2 RS14.PDF

G.1.3 FUNKTIONSBESKRIVELSE.DOC

G.1.4 BE10-MODEL

G.1.5 BSIM-MODEL

G.2 DEL II - INDLEDENDE MÅLINGER I VISIONSHUSET

I denne mappe forligger alle databehandlingsark til målingerne foretaget i april samt en enkel bereg-
ning i forhold til CO2-koncentationen.
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BILAG G - DIGITAL BILAG

G.2.1 DATABEHANDLING UDSTYR APRIL.XLSX

G.2.2 DATABEHANDLING BELYSNING APRIL.XLSX

G.2.3 DATABEHANDLING PERSONBELASTNING.XLSX

G.2.4 DATABEHANDLING TEMPERATUR APRIL

G.2.5 DATABEHANDLING KOMFORT APRIL.XLSX

G.2.6 BEREGNING AF CO2-KONCENTRATION.XLSX

G.2.7 DATABEHANDLING ENERGIMÅLER TEMPERATURFØLER APRIL.XLSX

G.2.8 DATABEHANDLING ENERGIMÅLER VANDMÆNGDE APRIL.XLSX

G.2.9 KØLEYDELSE BEREGNING MEKANISK VENTILATION APRIL

G.2.10 KØLEYDELSE BEREGNING TERMOAKTIVE DÆK APRIL

G.3 DEL III - SIMULERING AF STYRINGSSTRATEGIER

I denne mappe foreligger alle tidligere BSim modeller der er foretaget samt de anvendte BSim
modeller. Yderligere findes databehandlingsarkene anvendt til simuleringerne foretaget i BSim i en
overordnet mappe G.3.5 - Databehandling for simuleringer. I det samlede ark for simuleringerne
er indeklimaet, det primære energiforbrug sam prisen implemeteret. Beregningensarkene til det
primære energiforbrug og elprisen findes i den overordnet mappe G.3.5 - Databehandling for simuleringer.
Indeklimaet er beregnet i et ark for hver simulering som kan findes i mappen G.3.5.2 - Databehandlingsark,
hvor der ligeledes forfindes databehandlingsark for hver enkelt simulering for de termoaktive dæk
og ventilation. Databehandlingsarker for personbelastningen for marts kan findes i det samlede ark
for personbelastningen G.2.3.
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AFSNIT G.3.1 - TIDLIGERE BSIM-MODELLER

G.3.1 TIDLIGERE BSIM-MODELLER

G.3.2 ANVENDETE BSIM-MODELLER

G.3.3 DATABEHANDLING UDSTYR MARTS.XLSX

G.3.4 DATABEHANDLING BELYSNING MARTS.XLSX

G.3.5 DATABEHANDLING FOR SIMULERINGER

G.3.5.1 SAMLEDE ARK FOR SIMULERINGERNE

G.3.5.2 DATABEHANDLINGSARK

G.3.5.3 PRIMÆR ENERGIFORBRUG BEREGNINGER

G.3.5.4 PRIS BEREGNINGER

G.3.6 PUMPEKARAKTERISTIKKER

G.3.7 EL-SPOT PRISER.XLSX

G.4 DEL IV - ANVENDELSE AF STYRINGSSTRATEGIER I VISIONSHUSET

I denne mappe foreligger alle databehandlingsark til målingerne samt modellen til den kalibreret
BSim model samt tilhørende databehandling. Databehandlingsarker for personbelastningen for maj
kan findes i det samlede ark for personbelastningen G.2.3.
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BILAG G - DIGITAL BILAG

G.4.1 DATABEHANDLING UDSTYR MAJ.XLSX

G.4.2 DATABEHANDLING BELYSNING MAJ.XLSX

G.4.3 DATABEHANDLING TEMPERATUR MAJ

G.4.4 DATABEHANDLING KOMFORT MAJ.XLSX

G.4.5 DATABEHANDLING ENERGIMÅLER TEMPERATURFØLER MAJ.XLSX

G.4.6 DATABEHANDLING ENERGIMÅLER VANDMÆNGDE MAJ.XLSX

G.4.7 KØLEYDELSE BEREGNING MEKANISK VENTILATION MAJ.XLSX

G.4.8 KØLEYDELSE BEREGNING TERMOAKTIVE DÆK MAJ.XLSX

G.4.9 KALIBRERET BSIM MODELLER

G.4.10 DATABEHANDLING TIL DEN KALIBRERET BSIM MODEL

G.4.11 VEJRDATA MAJ

G.5 DEL V - ALTERNATIV PRODUKTION AF KØLEVAND

I denne mappe foreligger modellerne samt databehandlingerne for PackCalc beregningerne i hver
sin mappe.

G.5.1 PACKCALC MODELLER

G.5.2 DATABEHANDLING PACKCALC

G.6 MÅLEBESKRIVELSE

I denne mappe vil målebeskrivelsen for målingerne foretaget på COWI foreligge samt alt hvad der
tilhører det digitale bilag til målebeskrivelsen.
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AFSNIT G.6.1 - MÅLEBESKRIVELSE - COWI.PDF

G.6.1 MÅLEBESKRIVELSE - COWI.PDF

G.6.2 DIGITAL BILAG - COWI

G.6.2.1 KALIBRERING AF TERMOELEMENTER.XLSX

G.6.2.2 KALIBRERING AF VANDSTRØMSMÅLER.XLSX

G.6.2.3 KALIBRERING AF TEMPERATURFØLER.XLSX

G.6.2.4 KALIBRERING AF TRYKTRANDUCER.XLSX

G.6.2.5 KALIBRERING AF PYRANOMETER.XLSX
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