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Ventilasjon i ZEB laboratoriet
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Funksjonskrav til ventilasjonsløsningene

• Prøve ut og sammenligne ulike løsninger

• Fleksible løsninger som kan driftes på ulike vis

• Bidra til at ZEB COM kravet kunne oppfylles

• Tilfredsstille kravene i TEK
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Zero Emission Building Definition
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Noen konsekvenser av kravene

• SFP <1 kW/m3/s

• Behovsstyrt ventilasjon

• Lavest mulig ventilasjonsluftmengder 

• Kortest mulige kanalstrekk for å reduser materialbruk
– Himling som plenumskammer

– Store soner og få VAV-spjeld

– Færrest mulig komponenter

• Bruke deler av bygningen til luftføring, korridorer og trappesjakter som 
avtrekkskanaler

• Høyest mulig virkningsgrad på gjenvinnere

• Ingen mekanisk kjøling
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Om ventilasjonen

• Mekanisk ventilasjon: Fortregningsventilasjon med tilluftstemperatur på 19°C.

• Dimensjoneres etter TEK17: 26 m3/h/person  og 2,5 m3/h/m2 gulvflate

• Forutsetter lavemitterende materialer. 

• Kjølebehov ut over det den mekaniske ventilasjonen kan dekke, dekkes med 
naturlig ventilasjon gjennom motorstyrte eller manuelle vinduer. 

• Generelle krav til ventilasjonsanlegget:
– Krav til energieffektivitet for viftedrift: SFP <1 kW/m3/s ved prosjekterte 

luftmengder. 

– Varmegjenvinner skal ha årsvirkningsgrad på minimum 80%

– Roterende varmegjenvinner

• To ventilasjonsaggregat plassert på plan 4. 

• Sum luftmengde ca 15000 m3/h. 
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Styring av ventilasjon

• VAV

• CO2 og temperatur

• Valgt tidsprogram for rom (økonomi eller Pre-Komfort) bestemmes av 
tidskatalogen. 

• Når rommet er i økonomi eller prekomfort-modus og 
bevegelsesdetektoren registrerer tilstedeværelse vil rommodus byttes til 
komfort med 5 min forsinkelse. 

• Rommet forblir i komfort inntil 20 minutter etter siste registrerte 
bevegelse. 

• Brukeren kan selv foreta lokal settpunkt justering for å øke/senke 
settpunktene for varme/kjøling med +/- 1 °C i mobil app.
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Luft til 1. etasje (kantine) 
tilføres fra kammer under 
gulv (UFAD)

Luft til rom i 2. og 3. 
etasje tilføres fra 
plenumskammer over 
himling

Luft til 4. etasje tilføres 
gjennom gulvstående 
diffusorer (fortrengnings-
ventilasjon) 
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Air flow patterns
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Displacement

Skistad et al, Displacement ventilation in non-industrial premises, rehva

Plan 3. etasje, soneinndeling

9

10



30.11.2021

6

11

Plan 3. etasje
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Aggregat
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Om ventilasjonen i forskercellene

Forskercellene (Tvillingrom, to identiske rom på plan 2):
• To tilluftsaggregater med forvarmet ventilasjonsluft fra aggregat i plan 4. 

• Vannbårent kjølebatteri og elektrisk varmebatteri 

• Luftmengde 2400 m3/h.

• Egen varmestokk fra teknisk rom til de to forskercellene i plan 2. 

• Varmebatteri for tillufts aggregatet og to radiatorer i hver celle. 

• To avtrekksvifter med avkast ut til fellesarealer. Luftmengdemåler kan kalibreres.

• Varmebatteriet på tilluftsaggregatet er dimensjonert slik at det er mulig med 
romoppvarming gjennom ventilasjonsluften. 

• Tilluft fra plenumskammer gjennom Rockfon himlingsplater. Dette er dagens løsning, 
men tanke er at det lett kan bygges om til andre løsninger 

• Egen avkastkanal fra plan 2 til topp møne for naturlig ventilasjon.

• Naturlig ventilasjon: Luftmengder måles i avtrekkskanaler
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«Tvillingrommene»
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Termisk komfort og temperatur

• ZEB laboratoriet er et termisk lett bygg

• Varmes derfor fort opp

• Riktig bruk av solavskjerming

• Luftmengder etter TEK17 er ikke tilstrekkelig til å fjerne 
varmeoverskudd

• Suppleres med naturlig ventilasjon
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Mer om løsningen

• Mekanisk ventilasjon tilfredsstiller luftmengdekravene i 
TEK 17

• Overskuddsvarme kan fjernes med naturlig ventilasjon
– Motorstyrte vinduer i alle soner

– I tillegg manuelt åpningsbare vinduer

– Motorstyrte vinduer kan styres fra brukerens Zeb APP

– Temperatur kan heves og senkes fra Zeb APP

– Utvikle mer avansert styring for motorstyrte vinduer
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Forskningsmuligheter

• To identiske rom (forskercellene) er spesielt tilrettelagt for 
inneklimaundersøkelser
– Rommene har hvert sitt aggregat

– Hvert av aggregatene har både varmebatteri og kjølebatteri

– Nøyaktig måling av luftmengder, temperaturer, RF, CO2

• SD-anlegget for hele bygget kan stilles i forskningsmodus

• Hele bygget er godt instrumentert

• Avansert datalagring
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Undervisning

• Demonstrasjon av løsninger for studenter

• Master- og bacheloroppgaver
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Takk for oppmerksomheten!
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