
Uppgradera och energi- 
effektivisera din kylmedelkylare

Tillvägagångssätt för att ta fram ersättnings-
fläktar till kondensorer och kylmedelkylare.



Såhär gör du för att uppgradera
och energieffektivisera din kylmedelkylare

Uppmätning av trycket
över fläkten
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Följande utrustning behövs:

• Måttband eller tumstock

• Borrmaskin

• Plugg för att sätta igen borrhål

• Tryckmätare (vi använder oss av Testo 510) 

• Flödesmätare (vi använder oss av Testo 517) 

• Multimeter med effektmätning (vi använder oss av 

Chauvin arnoux f205)

För att säkerställa rätt indata för en energibesparingskalkyl 

och rätt dimensionering av fläkten så behöver följande mätas 

upp:

1.     Mätt upp diametern A och dimensionen B och C för     

        fläkten.

2.     Anteckna data för motorn som effekt, varvtal och mat  

        ningsspänning. 

3.     Om fläkten varvtalsstyrs via frekvensomformare anteck-  

        na gärna frekvensen för normalt driftläge.

4.    För att säkerställa att ersättningsfläkten klarar maximal  

        driftpunkt styr upp fläkten på maximalt varvtal och mät  

       därefter tryck, flöde och upptagen effekt.

A

B

C

5.   Borra ett hål så att det går att komma åt att mäta tryck- 

       et på sugsidan och för in slangen/proben i borrade hålet. 

6.    Mät sedan upp trycket. Här i exemplet mäter vi 85 Pa.  
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Uppmätning av flöde och
effektmätning med effektinstrument

Beräkningsprogrammet
FanScout

7.     Mät upp flödet. Här i exemplet mäter vi 2439,1 l/s. 8.    Mät tillförd effekt med en effektmätare. Här i exem- 

       plet mäter vi 810 W.

Vi har nu erhållit vår driftpunkt på ca 2439 l/s vid 85 Pa. Vi har nu en driftpunkt för fläkten och vad fläkten drar i 

tillförd effekt i driftpunkten. Vi kan nu göra en jämförelse 

vad en ersättningsfläkt drar i samma driftpunkt och pre-

sentera en energibesparingskalkyl.

Vi har nu erhållit följande indata:

• Tryck över fläkten 85 Pa 

• Flöde 2.439 l/s 

• Tillförd effekt 810 W

9.    När vi har erhållit driftpunktsdata så hittar vi lämplig ersättningsfläkt och vad den tar i upptagen effekt i samma drift-

punkt. Beräkningsprogrammet visar att fläkten W3G800KE5751 drar ca 497 W vid 2.438 l/s och 85,2 Pa.  

Besparingen blir 810 W – 497 W ger 313 W, dvs 0,313 kw vid dygnet runt-drift och en kylmedelkylare med åtta stycken fläk-

tar ger det en årlig besparing på 8 x 0,313 kW x 8760 h = 21.935 kWh / år.

Nedan är ett exempel på en energibesparingskalkyl som presenteras efter varje uppmätning och som ligger som stöd för 

investeringen.
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