
Datalogger og sensorer til måling af ydeevne af membranbaserede 
varme- og fugtgenvindere 

COWIfonden har givet tilsagn om økonomisk støtte til Statens Byggeforskningsinstitut / 
Aalborg Universitet (SBi/AAU) til anskaffelse af datalogger og sensorer. Tilsagnet gør det 
muligt at udvide et igangværende forskningsprojekt om undersøgelse af ydeevnen af 
membranbaserede varme- og fugtgenvindere, såkaldt entalpigenvindere. Instrumenterne 
skal anvendes til måling og registrering af relative fugtigheder, temperaturer og 
barometertryk i en forsøgsopstilling, som er opbygget i SBi’s laboratorium i Hørsholm.  
Afdelingen for Energi og Miljø ved Statens Byggeforskningsinstitut/Aalborg Universitet 
(SBi/AAU) er involveret i flere projekter, som fokuserer på optimering af 
ventilationssystemer og udvikling af løsninger, som reducerer tryktab og medfører lavere 
energiforbrug. Energibesparelser på ventilationsområdet er væsentlige for at nå det 
samlede mål for energibesparelser, f.eks. som anført i den seneste energipolitiske aftale.  

Formålet med projektet er at analysere den energimæssige ydeevne af membran-
baserede enthalpivekslere og at afdække fordele og ulemper ved sådanne genvindere 
samt beskrive muligheder og begrænsninger for anvendelsesområder. Undersøgelser har 
vist, at energibehovet i et ventilationssystem med en membranbaseret enthalpivekslere, 
kan være omkring 10-20 % lavere end i et tilsvarende system med en traditionel 
varmegenvinder.  

I traditionelle varmegenvindere, f.eks. krydsvarmegenvindere og modstrømsvarmegen-
vindere, overføres alene ”fri varme”, som hidrører fra forskelle i lufttemperaturer. I 
entalpigenvindere overføres såvel ”fri varme” som ”bunden varme”, dvs. den varme-energi, 
der er bundet i luftens vanddampindhold. Overførsel af bunden varme indebærer, at 
luftens fugtighed ikke reduceres væsentligt. I nye boliger er det ikke ualmindeligt, at 
indeluftens fugtighed er uhensigtsmæssig lav.  

De modtagne midler fra COWIfonden vil gøre det muligt at registrere et større antal 
parametre i forbindelse med undersøgelserne, f.eks. lufttemperatur, luftfugtighed, over-
fladetemperaturer og barometertryk.  

Resultaterne vil være generelt anvendelige og tilvejebringe ny viden om ydeevne 

ventilationsanlæg for at opnå den planlagte (i projekteringsfasen) energieffektivitet. 

Resultaterne vil blive afrapporteret i en selvstændig rapport og med reference til 

COWIfonden. Rapporten vil foreligge i juni 2017. 


