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Introduktion til VENT+ energitjek
Som medlem af VENT-ordningen kan medlemmerne tilbyde relevante kunder at supplere
VENT-Basis eftersyn med et VENT+ energitjek, hvor fokus er på drift-og energioptimering.
VENT+ energitjek baserer sig på de registreringer, som foretages i forbindelse med VENTBasis, suppleret med nogle få yderligere registreringer.
VENT+ energitjek indeholder en række elementer, som skal vurderes i forhold til det konkrete
ventilationsanlæg. Omfanget af hvilke emner, som skal vurderes i forbindelse med VENT+
energitjek, baserer sig på det konkrete anlægs driftstider, volumenstrøm, effektoptag og evt.
varmegenvinding.
I forbindelse med vurderingerne kan stilles en række forslag til forbedringer og gode råd.
Vurderingerne kan suppleres med egentlige beregninger af fx energibesparelsespotentiale.
VENT-ordningen stiller et beregningsprogram til rådighed, som kan anvendes af ordningens
medlemmer.
I forbindelse med VENT+ energitjek eftersyn, skal medlemmer udføre eftersyn og egenkontrol
efter ordningens anvisninger.
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Vejledning til udførelse af VENT+ energitjek
•

Udførelse af VENT-Basis (jf. gældende VENT-Basis vejledning)
o Herunder registrering af Hovedluftmængder

•

VENT+ energitjek
o Registrering af driftstider
o Registrering af type af varmegenvinding
o Registrering af effektoptag
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VENT+ energitjek registreringer
1. Kontrol og rensning af aggregat
•
•
•
•
•
•
•

6. Kontrol af ventilatorer og motorer

Spjæld
Varmegenvinding
Køleflade
Varmeflade
Ventilator/motor
Aggregathus
Indtag-og afkastriste

•
•
•
•
•
•
•

2. Kontrol og justering af spjæld
•
•
•

7. Funktionsafprøvning af start og stop

Fysisk visuel inspektion af spjældgang
(0-90 og 90-0 grader)
Overensstemmelse mellem spjældgang
og pilvisning på aggregat
Tæthed

3. Kontrol og eventuel udskiftning af
filter
•
•
•

•
•
•
•

Type og størrelse
Tæthed mellem filter og ramme
Differenstryk målere

Spjæld lukker
Cirkulationspumpe til køle- og varmeflade lukker

Ventilator stopper
Spjæld lukker
Ventil til varmeflade åbner
Cirkulationspumpe starter

9. Funktionsafprøvning af brandtermostat

Afløbsforhold
Tilstand af remme og rotationsretning
Måling af frostsikringstemperatur
Kontrol af bypass spjæld/blandespjæld
*Registrering af type af
varmegenvinding

5. Kontrol af køle- og varmeflade
•
•

•
•

8. Funktionsafprøvning af frost-automatik

4. Kontrol af varmegenvinding
•
•
•
•
•

Slid på remtræk
Evt. udskiftning af kileremme
Tilstand på svingningsdæmpere
Tilstand af fleksible forbindelser
Tilstand for lejer
Rotationsretningen
Registrering af effektoptag

•
•

Ventilator stopper
Spjæld lukker

10. Kontrol af regulering

Kontrol af evt. beskadigede lameller
Kontrol af afløbsforhold

• Visuel kontrol af driftstider/ur
• Umiddelbare visuelle observationer
• *Registrering af driftstider
*Registreringer forbeholdt virksomheder, som ønsker at tilbyde et VENT+ energitjek
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Vurdering af mulige tiltag
Medlemsvirksomheder, som tilbyder VENT+, skal som minimum vurdere følgende tiltag:
Ved driftstider under 1.000 timer pr. år eller luftmængder under 500 m3/h
Ikke relevant
Ved driftstider over 1.000 timer pr. år eller luftmængder over 1.000 m3/h
• Reduktion af driftstider
• Reduktion af indblæsningstemperaturer
Ved driftstider over 2.200 timer pr. år eller luftmængder over 1.500 m3/h
• Reduktion af driftstider
• Reduktion af indblæsningstemperaturer
• Udskiftning af ventilatorer og motorer
• Etablering af varmegenvinding
Ved driftstider over 4.000 timer pr. år eller luftmængder over 2.500 m3/h
• Reduktion af driftstider
• Reduktion af indblæsningstemperaturer
• Udskiftning af ventilatorer og motorer
• Etablering af varmegenvinding
• Udskiftning af ventilationsaggregat
Såfremt det vurderes, at der er potentiale for optimering/forbedringer, iværksættes efter aftale
med kunden nærmere undersøgelser.

Opstilling af liste med gode råd
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tryktab over varmeflade (rens, hvis det er for højt)
Tryktab over køleflade (rens, hvis det er for højt)
Tryktab i kanalsystem for indblæsningsluft (undersøg, hvis det er for højt)
Tryktab i kanalsystem for udsugningsluft (undersøg, hvis det er for højt)
SFP for indblæsningsventilator (undersøg, hvis den er for høj)
SFP for udsugningsventilator (undersøg, hvis den er for høj)
Totalvirkningsgrad – indblæsning (undersøg, hvis den er for lav)
Totalvirkningsgrad – udsugning (undersøg, hvis den er for lav)
Temperaturvirkningsgrad for varmegenvinding (undersøg, hvis den er for lav)
Indblæsningstemperatur (undersøg, hvis den er for høj eller for lav)
Yderligere gode råd vedrørende fx luftmængder, driftstider og manglende
varmegenvinding
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Afgrænsning af VENT+ energitjek

Omfang af VENT+ energitjek er begrænset til komponenter indenfor den stiplede linje i figur 1.
Indbyggede afspærringsspjæld er inkluderet i VENT-basis.
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VENT+ energitjek beregningsprogram
VENT-ordningens medlemmer kan anvende ordningens beregningsprogram til supplerende
beregninger og dokumentation i forbindelse med opstilling af besparelsesforslag.

Gregersensvej  2630 Taastrup  telefon 7220 2555  www.vent.dk  e-mail: vent@teknologisk.dk
- side 7 af 8 -

Tjekliste til egenkontrol af udført VENT+ energitjek
Projekt-nr.:

Dato
for
service:

Oprettet af:

Kundenavn og
nummer:

VENT:
udført af
tekniker:

Egen kontrol udført
af:

VENT-mærkat nr.

Tjek/afkryds

Bemærkning

På kontor
Er service udført?

❑ ja ❑ nej

Er servicerapport udfyldt?

❑ ja ❑ nej

Er måleudstyr kaliberet?

❑ ja ❑ nej

Er der luftmængder på servicerapport?

❑ ja ❑ nej

Er der Ps-Ref på servicerapport?

❑ ja ❑ nej

Er der registreret type af evt.
varmegenvinding?

❑ ja ❑ nej

Er der registreret driftstider?

❑ ja ❑ nej

Er der registreret effektoptag?

❑ ja ❑ nej

I marken hos kunde
Kontrol af aggregat

❑ ja ❑ nej

Kontrol af spjæld

❑ ja ❑ nej

Kontrol af filtre

❑ ja ❑ nej

Kontrol af varmegenvinding

❑ ja ❑ nej

Kontrol af køle og varmeflader

❑ ja ❑ nej

Kontrol af ventilatorer og motorer

❑ ja ❑ nej

Kontrol af regulering

❑ ja ❑ nej

Kontrol af det udfyldte VENT-mærkat

❑ ja ❑ nej

Den

/

Kontroldato

- 20

:

.
Underskrift

Husk at skrive kontroldato på VENT-mærkaten
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