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SAMMANFATTNING

Dagens vanliga ackumulatortanksystem har för dålig skiktning i ackumulatortanken,
vilket leder till försämrad effektivitet hos systemen. För att förbättra den krävs
komponenter, som kan ladda och framförallt urladda med bättre skiktningsegenskaper.
Ackumulatorvärmesystem som t ex vedpanna med tank och solvärmesystem kan öka sin
effektivitet, om tankens skiktning främjas.

En ny typ av varmvattenberedare, sk tappvattenautomater har tagits fram bl a för att
ersätta trasiga eller igenkalkade varmvattenberedare i villapannor. Dessa tappvatten-
automater har visat sig kunna vara intressanta även för anslutning till ackumulatortankar.
Konsumentverket gav SERC uppdraget att testa dessa nya automater för att se hur väl de
fungerar i ackumulatorsystem.

Vi har testat tre olika fabrikat: Alfajet, Cetetherm och Solvis. Cetetherm provades
förutom i grundversionen med trevägsventil, även med en tvåvägsventil. Totalt testades
således fyra olika konstruktioner, som skiljer sig i värmeväxlarstorlek och reglerstrategi.

I rapporten visas driftsegenskaper och termiska prestanda för tappvattenautomaterna med
hjälp av diagram, som upprättades efter omfattande mätningar. Tappvattenauto-materna,
som i grundutförande var avsedda för värmepannor, är inte lämpliga för användning
tillsammans med ackumulatortank. Tappvattenautomater med god termisk prestanda och
till ackumulatorsystem anpassad reglerstrategi ger däremot gott resultat.

Alfajet och Cetetherm med trevägsventil är mindre lämpade för ackumulatorvärme-
system. En onödigt hög returtemperatur till ackumulatortanken leder till dålig skiktning
vid urladdning och därigenom kan en mindre del av energiinnehållet i tanken tillgodo-
göras.

Genom att ersätta trevägsventilen hos Cetetherm med en tvåvägsventil, förbättras den
termiska funktionen vid användning med ackumulatortank. Solvis tappvattenautomat var
från början konstruerad för solvärmesystem med ackumulatortank och visade sig ha god
prestanda.

Tappvattenautomaterna testades även med avseende på varmvattenkomforten vid
flödesändringar. Ingen av tappvattenautomaterna visade sig kunna reglera
varmvattentemperaturen lika bra som ett traditionellt system med väl fungerande
blandningsventil.

Tappvattenautomatens inverkan på ett solvärmesystems täckningsgrad under sommar-
halvårets väderförhållanden testades i SERCs sexdagarstest. I jämförelse till de hittills
bästa konventionella system med inbyggda värmeväxlare av typ kamflänsrör kunde
täckningsgraden för ett i övrigt likvärdigt system höjas med upp till 15 procentenheter.

Marknadspriset för tappvattenautomater på omkring 10 000 kr är fortfarande för högt, för
att den skall kunna konkurrera med konventionella system. Vidareutvecklade förenklade
system, som produceras i större serier kommer enligt vår bedömning att kunna erbjudas
till lägre pris i framtiden.
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FÖRKLARINGAR

Ackumulatortank Tank innehållande värmevatten som används för värmelagring, vanligtvis
utförd av stål. Vanliga tankstorlekar för villabruk är 500 - 1000 liter för
solvärmesystem och 1000 - 2000 liter för vedpannesystem.

Blandningsventil Termostatisk blandningsventil, som används för att blanda varmt vatten
med kallt vatten till önskad temperatur. Blandningsventiler används
vanligtvis efter varmvattenberedare för att hålla en konstant varmvatten-
temperatur.

Förrådsberedare Tank med tappvarmvatten, som även fungerar som ett värmelager. Efter-
som detta vatten är syresatt färskvatten, måste en förrådsberedare skyddas
mot korrosionsangrepp och är därför ofta tillverkad av koppar, emaljerat
stål eller rostfritt stål. När varmvatten tappas, fylls kallt vatten på i botten
och varmt vatten tas ut i toppen. Uppvärmning av beredaren kan ske
genom att den är monterad direkt i en panna eller ackumulatortank.
Förrådsberedaren kan också värmas med en elpatron monterad direkt i
beredaren.

Kalkbeläggningar Kalkbeläggningar kan uppstå när färskvatten värms Ju varmare vattnet
blir desto större blir risken för kalkutfällning. Kalkbeläggningar i värme-
växlare försämrar värmeöverföringsförmågan. Problem med kalkbelägg-
ningar förekommer i de områden där vattnet är kalkhaltigt.

Kombinerat system System med vattenburet uppvärmningssystem. Varmvattenberedningen sker
där genom att värme överförs från värmevattnet till varmvattnet.

Legionellabakterier Legionellabakterier är en bakterie som kan orsaka legionär sjukan om den
inandas. Den är farlig om den finns i duschvatten, eftersom små vatten-
droppar med bakterier då lätt inandas. Legionellabakterier har visat sig
kunna uppkomma och tillväxa i förrådsberedare, som hållit en gynnsam
temperatur under en lång tid och där vattenomsättningen varit låg. En
mycket gynnsam temperatur för legionellabakterier är 40 till 45°C.

Primärsidan Avser den krets som avger värme i en värmeväxlare i ett värmesystem.
I kylsystem är det den sida som avger kyla, dvs tar upp värme. I denna
rapport är tappvattenautomatens primärsida, den sida av värmeväxlaren
som är kopplad till ackumulatortanken.

Primärvatten Vattnet på primärsidan

Shuntning Shuntning innebär att varmt vatten i VP framledning blandas med kallare
vatten från VP returledning till önskad temperatur. Detta är vad som sker i
t ex ett radiatorsystem där vattnet från pannan eller ackumulatortanken
blandas med returvattnet från radiatorerna till önskad temperatur och
sedan åter leds ut till radiatorerna.

Skiktning Om en ackumulatortank har lägre temperatur i botten än i toppen säger man
att tanken är skiktad. Bra skiktning föreligger om temperaturskillnaden är
stor och om gränsskiktet mellan det kalla och varma skiktet är litet.

Solfångarkrets Det rörsystem som sammanbinder solfångaren med värmeväxlaren och som
transporterar energin från solfångaren till värmeväxlaren. I värmeväxlaren
överförs värmen från det oftast glykolblandade vattnet i solfångarkretsen till
en annan värmebärare, vanligtvis värmevatten.
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Stationär Ett stationärt tillstånd har konstanta parametrar, dvs temperaturer, flöden,
effekter etc varierar inte med tiden.

Täckningsgrad Täckningsgraden för ett solvärmesystem är ett mått på hur stor andel energi
(uttryckt i procent), som kommer från solen. Ett villasolvärmesystem som
testats i SERCs sexdagarstest bedöms efter hur mycket av den förbrukade
energin för varmvattenberedning som kommer från solen och hur mycket
som är tillsatsenergi.

VP Förkortningen VP står för ”värme primär”.

VP flöde Benämningen används för volymflödet av det värmevatten som cirkulerar i
VP framledning och VP returledning.

VP framledning Benämningen används här för den ledning som går från ackumulator-
tankens topp till tappvattenautomaten.

VP returledning Benämningen används här för den ledning som går från tappvatten-
automaten till ackumulatortankens botten.

Värmebärare Ett medium, ofta vatten som cirkulerar och överför värme.

 Värmevatten Vatten som finns i t ex radiatorer, panna och ackumulatortank. Vattnet
fungerar som värmebärare och ackumulatormedium för värme. Vattnet
cirkulerar i ett slutet system och är därför inte syresatt, vilket gör att vanligt
stål kan användas i ledningar och behållare utan att rosta.

BETECKNINGAR

BETECKNING STORHET ENHET SI-ENHET

TVPf VP framledningstemperatur (°C) (K)

TVPr VP returtemperatur (°C) (K)

TKV Kallvattentemperatur (alltid 10°C vid test) (°C) (K)

TVV Varmvattentemperatur direkt efter
tappvattenautomaten

(°C) (K)

TVVdist Varmvattentemperatur efter ca 9 m rörledning (°C) (K)

TVVbl Varmvattentemperatur vid tappställe efter
blandningsventil (alltid 40°C vid test)

(°C) (K)

∆∆∆∆Tln Logaritmisk medeltemperaturdifferens (°C) (K)

VVP VP flöde (l/min) (m3/s)

VVV Varmvattenflöde eller tappflöde (l/min) (m3/s)

VVVbl Varmvattenflöde vid tappställe efter blandnings-
ventil (alltid 40-gradigt varmvatten)

(l/min) (m3/s)

.

.

.
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FIGURBETECKNINGAR

ACK Ackumulatortank

AV Avstängningsventil

BV Backventil

EXP Expansionskärl

GF Flödesgivare, här flödesvakt

GT Temperaturgivare

MAN Manometer

P Cirkulationspump

RC Reglercentral

RV Injusteringsventil

SV Styrventil, här självverkande styrventil eller termostatisk blandningsventil

SÄV Säkerhetsventil

VAC Vakuumventil

VVB Varmvattenberedare, här förrådsberedare
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1 INLEDNING

1.1 Bakgrund
Det största problemet med solvärmeanläggningar idag, är att ackumulatortankens
skiktning är dålig, dvs  temperaturskillnaden mellan tankens topp och botten vid normal-
drift är liten. Naturligtvis är tanken oskiktad när den är fulladdad eller urladdad, men
däremellan skall den ha en god skiktning. Om en tank skiktas bra vid urladdning, kan en
större del av energiinnehållet i tanken utnyttjas, jämfört med om tanken får dålig
skiktning vid urladdning. I ett solvärmesystem innebär detta att den energireserv, som
tanken utgör under molniga dagar, kan utnyttjas bättre och en mindre andel tillsatsenergi
behövs. Dessutom får solfångaren en lägre arbetstemperatur då tanken har en bra
skiktning, vilket höjer solfångarens verkningsgrad. För att hela systemet skall fungera
optimalt, skall även uppvärmning av tanken ske så att skiktningen främjas.

Det är inte bara solvärmesystem som ställer krav på god skiktning i tanken. Även ved-
panna med ackumulatortank fungerar bättre med god skiktning. Om tanken skiktas väl
vid urladdning förlängs eldningsintervallet. Detta höjer årsverkningsgraden, eftersom
antal eldningstillfällen blir färre. Det innebär att tappvattenautomater, som passar bra för
solvärmesystem, även passar bra för vedpanna med ackumulatortank.

Solvärmen måste lagras från den tid på dygnet som den produceras, till den tid som den
skall förbrukas. Solvärmen kan lagras antingen i färskvattnet i en varmvattenberedare
(tappvarmvattensystem), eller i värmevattnet i en ackumulatortank (kombisystem). Det
förstnämnda systemet används där man saknar ett vattenburet värmesystem, eller enbart
vill använda solenergi för varmvattenberedning. Då krävs enbart ett värmeväxlingssteg
mellan solfångarkretsen med glykolblandat vatten och tappvarmvattnet.

Det andra systemet, där värmen lagras i en ackumulatortank, ger både varmvatten och ett
tillskott till uppvärmningsbehovet. Det krävs ett värmeväxlingssteg mellan solfångar-
kretsen och värmevattnet i ackumulatortanken. Varmvattnet värms i sin tur av värme-
vattnet i ackumulatortanken, vilket gör att det krävs totalt två värmeväxlingssteg mellan
solfångarkretsen och tappvarmvattnet. Detta gör att solfångarna måste arbeta vid en högre
temperatur för att leverera samma varmvattentemperatur som i ett tappvarmvattensystem.

Det är dock billigare att lagra värme i värmevatten i en ackumulatortank, jämfört med att
lagra värme direkt i tappvarmvattnet i en varmvattenberedare. En varmvattenberedare
måste skyddas mot korrosion och blir därför dyrare. En ackumulatortank för värme-vatten
kan tillverkas i lägre tryckklass och av vanligt stål och blir då betydligt billigare.

Det är i de kombinerade systemen som tappvattenautomaterna kan användas och
rapporten behandlar därför fortsättningsvis dessa system. I Sverige är kombisystemen
vanligast, eftersom ackumulatortanken ofta används både för lagring av solvärme och
som värmelager i exempelvis vedeldade system. Med denna dubbelfunktion blir systemen
prisvärda och kan samtidigt täcka en del av uppvärmningsbehovet med solenergi.

I solvärmesystemen används traditionellt förrådsberedare eller kamflänsrör nedsänkta i
ackumulatortanken för att bereda varmvatten. Det är dessvärre komponenter som inte
skapar skiktning i tanken. En ny sorts genomströmningsberedare, sk tappvattenautomater
har tagits fram för att kunna ersätta inbyggda förrådsberedare i pannor som rostat sönder.
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Förrådsberedare har i regel kortare livslängd än själva pannan, eftersom de utsätts för
färskt syresatt vatten. Därigenom kan det vara ekonomiskt att montera en
tappvattenautomat, i stället för att byta hela pannan.

När tappvattenautomaten kopplas till en värmepanna vill man inte att VP returtempe-
raturen skall vara för låg. Detta för att yttemperaturen i pannans konvektionsdel inte skall
bli för låg. Detta kan medföra en ökad risk för att rökgaserna skall kondensera mot
pannans konvektionsparti med korrosionsproblem som följd.

Det som vi har testat är om tappvattenautomater som är tillgängliga på marknaden
fungerar bra kopplad till en ackumulatortank. Rapporten tar upp vilka krav som bör
ställas på en tappvattenautomat för detta användningsområde. Vi har därefter lämnat
förslag på vilka förändringar av konstruktionen som är nödvändiga för att anpassa
tappvattenautomaten till ett ackumulatorvärmesystem.

1.2 Syfte
Konsumentverket gav SERC uppdraget att utföra opartiska tester av tappvattenauto-
mater. Testerna skulle ge svar på om de befintliga tappvattenautomaterna med fördel
även kan användas i system med ackumulatortank. Genom att använda dem hoppas man
kunna öka tankens skiktning vid urladdning och därigenom kunna utnyttja mer av
tankens lagrade energi under molniga dagar. Testen har alltså utförts dels för att se hur
bra tappvattenautomaterna fungerar i ackumulatorsystem och dels för att få tillverkarna
att förbättra produkter för dessa ändamål.

Avslutningsvis testades två av tappvattenautomaterna i SERCs sexdagarstest. Målsätt-
ningen var då att besvara frågan om solvärmesystemets täckningsgrad skulle kunna ökas.
Detta skulle kunna ske genom en ökning av insamlad solenergi och genom minskat
behov av annan tillsattsenergi.
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2 VANLIGA VILLASYSTEM FÖR VARMVATTEN-
BEREDNING

2.1 Förrådsberedare

Figur 2.1 Principen för varmvattenberedning med förrådsberedare VVB1 monterad i ackumu-
latortank. Blandningsventilen SV1 reglerar varmvattentemperaturen genom inblandning av
kallvatten.

I solvärmesystem vill man kunna bereda varmvatten vid mycket låga tanktemperaturer.
Störst möjlighet att bereda varmvatten vid låga tanktemperaturer har system, där en
förrådsberedare är monterad i en ackumulatortank (se figur 2.1). Denna typ av anlägg-
ning är också mycket vanlig idag. Efter en tid får varmvattnet i förrådsberedaren samma
temperatur som värmevattnet i ackumulatortanken. Varmvattnets temperatur varierar inte
då varmvattenflödet ändras. För att varmvattentemperaturen inte skall bli för hög vid
höga tanktemperaturer krävs en blandningsventil (SV1) på utgående varmvattenledning.

De sexdagarstest som utförts vid SERC visar dock att tankens skiktning blir mycket dålig
[2]. Dessutom skulle det i större system kunna finnas förutsättningar för legionella
tillväxt i beredaren, om inte hela förrådsberedarens volym hålls med elpatron vid en
temperatur över 60°C och om vattenomsättningen är extremt låg.

Om beredaren får en kalkbeläggning försämras värmeövergångskoeficienten. Detta leder
till att det tar längre tid innan varmvattnet har antagit samma temperatur som värme-
vattnet i ackumulatortanken. Att värmeöverföringen blir så dålig att förrådsberedaren
måste bytas är emellertid mycket ovanligt.
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2.2 Kamflänsrör

Figur 2.2 Principen för varmvattenberedning med kamflänsrör i ackumulatortank. Blandnings-
ventilen SV1 reglerar varmvattentemperaturen genom inblandning av kallvatten.

Ett annat vanligt sätt att bereda varmvatten i ackumulatorsystem är att ha slingor av sk
kamflänsrör i tanken (se figur 2.2). Antingen placeras enbart en slinga i tankens topp
(enbart VVX1), eller också seriekopplas en slinga i toppen med en annan i tankens nedre
del (VVX1 + VVX2). I detta system måste temperaturen i ackumulatortanken alltid vara
högre än den varmvattentemperatur som man önskar. Ju högre flöde man tappar desto
högre blir temperaturskillnaden mellan värmevattnet och varmvattnet. Detta system
kräver alltså en betydligt högre tanktemperatur än systemet med en förrådsberedare
nedsänkt i tanken.

Om systemet förses med dubbla kamflänsrör, erhålls bättre skiktning än i systemet med
förrådsberedare [2]. Kalkbeläggningar kan dock leda till, att värmeöverföringen blir så
dålig, att åtgärder måste vidtas.
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3 DE TESTADE TAPPVATTENAUTOMATERNAS UPP-
BYGGNAD

Det modernaste systemet för varmvattenberedning är tappvattenautomaten. Den är
mycket kompakt och komponenterna är monterade utanför ackumulatortanken.
Tappvattenautomaten består av en plattvärmeväxlare med pump och reglerutrustning.
Varmvattnet värms i genomströmning samtidigt som det förbrukas. Några fördelar är
liten korrosionsrisk (rostfritt stål i värmeväxlaren), att samtliga delar är lättåtkomliga och
lätta att byta samt att legionellarisken är minimal.  En nackdel är, att varmvattnet kan få
ojämn temperatur vid flödesändringar och att varmvattentemperaturen precis som i
systemet med slingor alltid blir lägre än temperaturen i ackumulatortanken.

Vi har testat tappvattenautomater av tre olika fabrikat, Alfajet, Cetetherm och Solvis.
Efter den första mätserien tog vi kontakt med tillverkarna och framförde vilka problem
som upptäckts, samt gav förslag till hur produkterna skulle kunna modifieras, för att
fungera bättre i en solvärmeanläggning. Detta medförde att Cetetherm även testades med
en tvåvägsventil, vilket gjorde den bättre lämpad för ackumulatorsystem. Några
förändringar av Alfajet ansågs inte fylla någon funktion, eftersom utveckling av en ny
tappvattenautomat pågick. Solvis reglercentral hade vid mättillfället precis kommit ut i en
andra version och någon snabb ändring i denna var ej möjlig.

3.1 Alfajet tappvattenautomat

Figur 3.1 Principkoppling av Alfajet tappvattenautomat.

Funktion figur 3.1
När varmvatten tappas startas pumpen P1 av flödesvakten GF1. Om varmvattentempe-
raturen blir för hög, regleras denna genom att porten A öppnar (samtidigt som porten B
stänger) på den självverkande styrventilen SV1. Då återcirkuleras VP returvatten genom
värmeväxlaren VVX1. Denna shuntning sänker varmvattentemperaturen.

Ingående komponenter i Alfajet tappvattenautomat:
- cirkulationspump, Grundfos UPS 25-50
- värmeväxlare, Alfalaval CB 26-24H:2.
- reglerventil, Danfoss VMV DN15 med termostatdel RAVK.
- flödesvakt, Honeywell

Alfajet är monterad på en stålplatta och täcks av ett mineralullsisolerat plåtbeklätt lock.
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3.2 Cetetherm tappvattenautomat med trevägsventil

Figur 3.2 Principkoppling av Cetetherm tappvattenautomat med trevägsventil.

Funktion figur 3.2
När varmvatten tappas startas pumpen P1 av flödesvakten GF1. På VP returledningen
sitter den självverkande trevägsventilen SV1. Porten B är ständigt öppen men kraftigt
strypt. När temperaturen vid ventilen överstiger ca 45°C börjar porten A att stänga varpå
VP flödet minskar. Värmevatten återcirkulerar då i högre grad genom pumpen och
värmeväxlaren. Detta leder till att VP returtemperaturen och varmvattentemperaturen
begränsas.

Ingående komponenter i Cetetherm tappvattenautomat med trevägsventil:
- cirkulationspump, Wilo RSL 25/70r
- värmeväxlare, CTPACK 415 med 40 plattor
- reglerventil, Cetetherms egen ventil, speciellt framtagen för tappvattenautomaten.
- flödesvakt, Honeywell

Den tappvattenautomat för värmepannor, som säljs på marknaden har en mindre
värmeväxlare. Typbeteckningen för den mindre värmeväxlaren är CTPACK 410 med
28 plattor. Cetetherms tappvattenautomat levereras monterad i en box av
polyuretanisolering med löstagbart lock.
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3.3 Cetetherm tappvattenautomat med tvåvägsventil

Figur 3.3 Principkoppling av Cetetherm tappvattenautomat med tvåvägsventil.

Funktion figur 3.3
När varmvatten tappas startas pumpen P1 av flödesvakten GF1. Den självverkande
tvåvägsventilen SV1 stryper VP flödet om varmvattentemperaturen blir för hög.

Ingående komponenter i Cetetherm tappvattenautomat med tvåvägsventil:
- cirkulationspump, Wilo RSL 25/70r
- värmeväxlare, CT PACK 415 med 40 plattor
- reglerventil, Danfoss VMA, DN15 med termostatdel RAVK
- flödesvakt, Honeywell

Cetetherms tappvattenautomat levereras monterad i en box av polyuretanisolering med
löstagbart lock.
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3.4 Solvis tappvattenautomat

Figur 3.4 Principkoppling av Solvis tappvattenautomat.

Funktion figur 3.4
När en plötslig temperatursänkning registreras av temperaturgivaren GT2 startar
cirkulationspumpen P1. Reglercentralen reglerar varvtalet på pumpen, så att inställd
varmvattentemperatur erhålls. Lägre VP framledningstemperatur medför ett ökat
värmeflöde. För att inte värmeflödet skall bli onödigt högt och snabbt blanda om tanken
vid låga tanktemperaturer i toppen, regleras värmeflödet ner, om temperaturskillnaden
mellan VP framledning och varmvatten blir mindre än 10°C. Detta värde är inställbart.
VP framledningstemperaturen (temperaturen i tankens topp) registreras av
temperaturgivaren GT1. Pumpen stannar när temperaturgivare GT3 placerad på VP
returledningen registrerar en temperatur av 35°C.

Ingående komponenter i Solvis tappvattenautomat:
- cirkulationspump, Wilo RS 25/70r
- värmeväxlare, Alfalaval CB14-G65H
- elektronisk reglercentral utvecklad av Solvis, SI-Control Version S1.0

Reglercentralen är försedd med en dykgivare för placering i varmvattenledningen och
anliggningsgivare för placering på tank och VP returledning. Solvis tappvattenautomat är
speciellt framtagen för att användas till solvärmesystem. Den elektroniska reglerenheten
kan även styra solfångare och eventuell VVC pump. Solvis tappvattenautomat levereras
inte i någon isolerad box, eftersom den är anpassad för att monteras under isoleringen på
Solvis ackumulatortank.



16

4 KRAV PÅ TAPPVARMVATTENINSTALLATIONER
I Byggvägledning 5, som är en handbok i anslutning till Nybyggnadsreglerna [1] står bl a
följande: "Varmvatteninstallationer skall anordnas så att vattentemperaturen är lägst 45°C
vid tappstället. För tappvarmvatten som avses att användas för personlig hygien, får
temperaturen inte överskrida 65°C." Vidare står bl a att: "En vattenvärmare utan
ackumulering för ett enbostadshus bör ge ett flöde av lägst 0,35 l/s." (0,35 l/s = 21 l/min).
Dessa krav är komfortkrav och säkerhetskrav som gäller generellt för byggnader.

För att tappvattenautomaten skall fungera bra i ett ackumulatorvärmesystem, krävs även
att speciella krav som inte står i normen uppfylls. Av det som tidigare sagts i rapporten
kan detta formuleras i följande krav:

1. Önskad varmvattentemperatur skall uppnås vid så låga VP framlednings-
temperaturer (tanktemperaturer) som möjligt.

2. VP returvattnet som går tillbaka till ackumulatortanken skall ha så låg
temperatur som möjligt.

3. Utgående varmvattnets temperatur skall variera så lite som möjligt vid olika
tanktemperaturer.

4. Utgående varmvattnets temperatur skall variera så lite som möjligt vid
variationer av tappflödet.

Krav 1 och 2 är rent funktionella krav för att kunna hålla en låg tanktemperatur och
säkerställa tankens skiktning. Det som man eftersträvar är egentligen att temperatur-
skillnaden mellan VP framledningen och varmvattnet, samt temperaturskillnaden mellan
VP returledningen och kallvattnet skall vara så liten som möjligt. Om man avser att
använda tappvattenautomaten enbart tillsammans med vedpanna och ackumulatortank,
behöver man ej lägga lika stor vikt vid krav 1.

Krav 3 och 4 är krav av enbart komfortmässiga skäl men som ej uttrycks i normen. En
tappvattenautomat som uppfyller funktionskraven men som har en usel värmekomfort är
likafullt oanvändbar. Dessutom bör naturligtvis priset vara lågt, eftersom produkten skall
konkurrera med väl etablerade system på marknaden.
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5 FÖRBEREDELSER INFÖR TEST

5.1 Inställning av varmvattentemperatur
För att testen skall vara meningsfulla krävs att tappvattenautomatens varmvattentempe-
ratur är rätt inställd. När man skall göra denna inställning finns det många faktorer att ta
hänsyn till. Normen kräver en lägsta temperatur av 45°C och av säkerhetsskäl en högsta
temperatur av 65°C vid tappstället. Det kan vara så att en extremt låg tappvarmvatten-
temperatur kan ge en högre energi- och vatten-förbrukning än en hög varmvattentempe-
ratur. För vad skall man göra om t ex diskvattnet blivit lite för kallt och man inte kan
späda på med hett vatten? Man blir då tvungen att byta nästan allt vatten i diskhon, och
vad gör man med badvattnet om det blir lite för kallt? Samtidigt måste man beakta att om
vi vill ha en högre varmvattentemperatur måste ackumulatortankens minimitemperatur
ökas och det innebär självfallet att solenergiutbytet blir mindre. Vi beslutade efter att ha
beaktat dessa två motkrav att en varmvattentemperatur av 50°C skulle ställas in på
tappvattenautomaterna.

Vid inställning av varmvattentemperatur på de tappvattenautomater som har  självver-
kande ventiler stöter man på många problem. Ventilerna har i regel en skala som kan
översättas till en temperaturskala, men om man ställer in en viss temperatur är det inte
alls säkert att man får denna temperatur vid ett tappförsök.

Eftersom ventilen har en proportionell karakteristik krävs en viss avvikelse från inställd
temperatur för att ventilen skall få kraft att reglera. En större temperaturavvikelse från
idealtemperaturen möjliggör en större förflyttning av ventilkäglan.

Dessutom påverkas tappvattentemperaturen av tappvattenflödet och temperaturen vid
ventilhuset samt tryckförhållanden i systemet. Detta gör att ideal ventilinställning måste
utprovas från fall till fall. Ideal inställning kan anses vara när ventilen vid dimensione-
rande tappvattenflöde precis börjar strypa värmeflödet då 45-gradigt varmvatten uppnås.

Den metodik som tillämpades var att först ställa in ratten, så att det enligt tillverkaren
skulle motsvara 50°C. Sedan gjordes mätningar för att se att 45-gradigt varmvatten upp-
nåddes utan att VP flödet börjat strypas. Om så inte var fallet ändrades inställningen. Med
denna procedur blev inställningsvärdet 3,5 på Alfajet, uttryckt i rattens skala.
Termostatinställningen på Cetetherm med tvåvägsventil blev 3,8. På Solvis reglercentral
ställs temperaturen in elektroniskt. Väl inställd på 50°C gav den en utgående varmvatten-
temperatur av 48°C. Orsaken är troligtvis onoggranna temperaturgivare. Solvis anger
själv att givarna har en felmarginal av ±2°C. På Cetetherm tappvattenautomat med
trevägsventil har man ingen möjlighet att ställa in varmvattentemperaturen.



18

5.2 Provanläggningen

Figur 5.1 Figuren visar hur tappvattenautomaterna var inkopplade under mätningarna. VP
framledningen och VP returledningen anslöts till en ackumulatortank på 750 l. Beteckningar i
det heldragna området är uppmätta värden. För att kunna jämföra de olika tappvattenauto-
materna under likvärdiga driftsförhållanden omräknades varmvattenflöden till 40 graders
varmvattentemperatur efter blandaren vid tappstället. Dessa beräknade värden visas i det
streckade området.

Tabell 5.1 Storheter för de beteckningar som används i figur 5.1.

BETECKNING STORHET

TVPf VP framledningstemperatur
TVPr VP returtemperatur
TKV Kallvattentemperatur (alltid 10°C)
TVV Varmvattentemperatur direkt efter tappvattenautomaten
TVVbl Varmvattentemperatur vid tappställe (alltid 40°C)
TVVdist Varmvattentemperatur efter ca 9 m rörledning
VVP VP flöde
VVV Varmvattenflöde eller tappflöde
VVVbl Varmvattenflöde vid tappställe (alltid 40-gradigt varmvatten)

5.3 Mätutrustning och mätnoggrannhet
Samtliga givare som användes vid mätningarna var kalibrerade. I VP returledningen och i
varmvattenledningen användes snabba temperaturgivare med svarstider på mindre än en
sekund. I VP framledningen och i kallvattenledningen användes långsamma temperatur-
givare med svarstider på ca 10 sekunder, eftersom inga snabba temperaturändringar sker
där. Temperaturgivarna var kopplade till en fristående datorstyrd mätlogger och flödes-
givarna var kopplade till en annan logger och dator. Datorn kunde även styra den el-patron
som användes för uppvärmning av ackumulatortanken. Onoggrannheten för tempe-
raturgivarna var under stationära förhållanden  ± 0,1°C och för flödesgivarna  ± 1%.

.

.

.
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5.4 Testprocedur

5.4.1 Test av tappvattenautomaternas driftsegenskaper och termiska prestanda
Tappvattenautomaterna inkopplades enligt figur 5.1 varpå varmvattentemperaturen och
VP returtemperaturen mättes under stationära (konstanta) förhållanden vid olika VP
framledningstemperaturer och olika varmvattenflöden. Kallvattentemperaturen var vid
mättillfällena 10 ± 0,4°C Av dessa mätningar upprättades sedan diagram. Diagrammen
användes sedan för att bedöma tappvattenautomaternas termiska prestanda enligt krav
1 till 3. Testet med resultat beskrivs utförligt i kapitel 6.

5.4.2 Test av tappvattenautomaternas reglersystem
Varmvattentemperaturen mättes kontinuerligt med de båda varmvattengivarna under en
tiominutersperiod, samtidigt som tappflödesändringar enligt figur 5.1 gjordes. VP fram-
ledningstemperaturen var 80°C och kallvattentemperaturen var 10°C. De flödesändringar
som gjordes var sänkning och höjning av flödet samt en kort period med avstängt flöde.
Varmvattentemperaturen kunde sedan plottas som funktion av tiden. Flödesändringen
från 6 till 15 l/min föreställer t ex att någon duschar med 6 l/min och att någon öppnar
ytterligare en kran i fastigheten. Det korta flödesuppehållet är t ex en ”intvålningspaus”
för den som duschar.

0
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tid (min)V
V

V
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/m
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0
5
10
15

Varmvattenflöde

Diagram 5.1 Kurvan visar hur varmvattenflödet varierades under testperioden då tappvatten-
automatens reglersystem testades.

Målsättningen med testet är att  bedöma reglersystemets funktion, dvs hur jämn varm-
vattentemperaturen blir vid flödesvariationer. Testet med resultat beskrivs utförligt i
kapitel 7.

5.4.3 Sexdagarstestet - test av tappvattenautomaternas funktion i ett verkligt 
solvärmesystem

Genom att testa tappvattenautomaten i SERCs sexdagarstest kunde vi se hur den
fungerade under verkliga driftsförhållanden i ett solvärmesystem. Vi ville se om en
välanpassad tappvattenautomat höjer solvärmesystemets täckningsgrad och i så fall
hur mycket.

Sexdagarstestet innebär att systemen under sex dygn utsätts för kontrollerade väderför-
hållanden. Energi tillförs av en ”simulerad solfångare” i form av en datorstyrd elpatron
och energiuttaget sker genom ett förutbestämt mönster av varmvattentappningar. Om
den simulerade solenergin inte räcker till, tillförs ytterligare energi av en elpatron mon-
terad direkt i tanken. För att sedan beräkna systemets täckningsgrad används den energi-
mängd, som den simulerade solfångaren gett, samt den mängd tillsattsenergi som behöv-
des. Dessa systems täckningsgrader har sedan jämförts med system som testats tidigare.
Testet med resultat beskrivs utförligt i kapitel 8.

.



20

6 TAPPVATTENAUTOMATERNAS DRIFTSEGENSKAPER 
OCH TERMISKA PRESTANDA

Krav 1 till 3 i kapitel 4 anger krav på tappvattenautomatens termiska prestanda. Kapitel 6
behandlar mätvärdesinsamling och resultat av de mätningar, som utfördes för att testa
dessa tappvattenautomater med avseende på kraven.

6.1 Insamling och bearbetning av mätdata

6.1.1 Mätningar
Varmvattentemperaturen och VP returtemperaturen mättes vid olika VP framlednings-
temperaturer och varmvattenflöden. VP framledningstemperaturen varierades mellan
45 och 85°C för tre olika tappflöden av 6, 12 och 18 l/min. Kallvattentemperaturen hölls
under mätningarna vid 10 ± 0.4°C.

För att hålla VP framledningstemperaturen konstant under en mätperiod värmdes hela
ackumulatortanken till jämn temperatur. Temperaturerna mättes ungefär en gång per
sekund sedan stationära förhållanden uppnåtts. Vattenflöden mättes ungefär var femte
sekund. Av en mätsekvens valdes en utvärderingsperiod där stationära förhållanden
rådde. Därefter värmdes tanken till en högre temperatur och nya mätningar gjordes.

Av mätvärdena upprättades två olika diagram, som beskriver tappvattenautomaternas
funktion. Det första diagrammet (driftsegenskaper) ger svar på hur väl krav 1 till 3 i
kapitel 4 uppfylls. Diagrammet beskriver varmvattentemperatur, VP returtemperatur och
VP flöde som funktion av VP framledningstemperatur och varmvattenflöde.

Med hjälp av det andra diagrammet (termiska prestanda) kan man bedöma tappvatten-
automatens prestanda vid ett 40-gradigt varmvattenflöde vid tappstället. Diagrammet
redovisar den logaritmiska medeltemperaturdifferensen och VP returtemperaturen som
funktion av varmvattenflöde och VP framledningstemperatur. För att upprätta diagram-
met, gjordes förutom beräkningar av den logaritmiska medeltemperaturdifferensen även
beräkningar med entalpibalans. Detta för att räkna fram hur mycket 10-gradigt kallvatten
som skall blandas in i varmvattnet från tappvattenautomaten för att erhålla 40-gradigt
varmvatten. Genom att sedan redovisa det totala flödet på x-axeln kan man i diagrammet
direkt se hur tappvattenautomaten reagerar om någon tappar ett visst 40-gradigt varm-
vattenflöde.  Detta blir också mer rättvisande mellan tappvattenautomaterna eftersom de
ger olika varmvattentemperaturer vid samma driftsfall. Det betyder att tappning av ett
visst 40-gradigt varmvattenflöde kommer att resultera i olika varmvattenflöden genom
respektive tappvattenautomat.
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6.1.2 Den logaritmiska medeltemperaturdifferensen

Den logaritmiska medeltemperaturdifferensen ∆Tln är ett vedertaget mått för att bedöma
en värmeväxlares termiska prestanda. ∆Tln beräknas enligt ekv 6.1 av de fyra temperatu-
rerna på värmeväxlarens anslutningar.

∆Tln
( ) ( )

=
− − −

−

−

T T T T

ln
T T

T T

1 2 3 4

1 2

3 4

                             där:                                                                  (ekv 6.1)

Enligt samma princip kan tappvattenautomatens termiska prestanda beskrivas med
beteckningar från tabell 5.1. För att få jämförbara resultat måste vi räkna vid samma
varmvattentemperatur för alla tappvattenautomater. Vi valde då att blanda tappvatten-
automatens varmvatten med kallvatten till 40°C. Den logaritmiska medeltemperatur-
differensen kan då beräknas enligt ekv 6.2, där TVVbl alltid är 40°C.

∆Tln 
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− − −
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−
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VPf VVbl VPr KV

VPf VVbl

VPr KV

ln
                                                                                    (ekv 6.2)

Den logaritmiska medeltemperaturdifferensen uttrycker med detta beräkningssätt det som
är intressant, nämligen tappvattenautomatens termiska prestanda och inte värme-
växlarens termiska prestanda.
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T2

T4

VVX
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6.1.3 Användning av diagrammen
I detta avsnitt visas diagram 6.1 och 6.2 som är typdiagram för att visa driftsegenskaper
och termiska prestanda för tappvattenautomaterna. Samma diagramtyper används i
följande avsnitt för redovisning av mätresultaten.

Diagram 6.1 (”Driftsegenskaper”) kan t ex användas för att se vilken lägsta tanktem-
peratur (VP framledningstemperatur) som krävs för att man skall kunna tappa 45-gradigt
varmvatten vid ett flöde av 9 l/min. Gör då så här:

Gå in vid punkten A på TVV - axeln vid 45°C. Följ den vågräta linjen till flödet
9 l/min (mitt mellan kurvorna för 6 och 12 l/min). Lägsta VP framlednings-
temperatur som krävs avläses på TVPf - axeln och blir 55°C. VP returtemperaturen
vid den aktuella driftpunkten kan avläsas på TVPr - axeln och blir 25,5°C. VP flödet
kan avläsas på VVP - axeln och blir ca 10,2 l/min. Tänk på att diagrammet gäller
för en inställning av 50 graders varmvattentemperatur, vilket innebär att punkt A
inte bör ligga vid högre värden än ca 48°C för denna analys. Alla tapp-
vattenautomater utom Cetetherm med trevägsventil är inställda för att begränsa
varmvattentemperaturen vid omkring 50°C.

Diagrammet kan också användas för att se hur stor bestående ändring av varmvatten-
temperaturen man får vid en ändring av varmvattenflödet. Gör då så här:

Man går då in i diagrammet vid en viss VP framledningstemperatur t ex vid 75°C
vid punkt B. Varmvattentemperaturen läses av på TVV - axeln vid två olika varm-
vattenflöden. En ändring av varmvattenflödet från 6 till 12 l/min ger i exempel-
diagrammet en sänkning av varmvattentemperaturen från 54°C till 50°C.

Diagram 6.2 (”Termiska prestanda”) ger värden för tappvattenautomatens logaritmiska
medeltemperaturdifferens och VP returtemperatur vid olika flöden av 40-gradigt varm-
vatten. Diagrammet läses på följande sätt:

Gå in på VVVbl  - axeln vid t ex 12 l/min (vid C), välj en VP framlednings-temperatur
(TVPf) av t ex 70°C. Den logaritmiska medeltemperaturdifferensen avläses på ∆Tln -
axeln och blir 23°C. VP returtemperaturen avläses på TVPr - axeln och blir 27°C.

Tabell 6.1 Tabellen visar de beteckningar som används i följande avsnitt.

BETECKNING STORHET

TVPf VP framledningstemperatur
TVPr VP returtemperatur
∆∆∆∆Tln Logaritmisk medeltemperaturdifferens
TVPr VP returtemperatur
TVV Varmvattentemperatur direkt efter tappvattenautomaten
TKV Kallvattentemperatur (alltid 10°C)
VVVbl Varmvattenflöde efter blandningsventil (alltid 40°C)
VVP VP flöde
VVV Varmvattenflöde eller tappflöde

.

.

.

.

.
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Diagram 6.1 Detta typdiagram visar 
driftsegenskaper för en tappvatten-
automat. Diagrammet visar med 
hjälp linjerna hur man avläser data 
ur diagrammet. Diagrammet gäller 
för en kallvattentemperatur) av 10°C 
och för en viss termostatinställning 
av varmvattentemperaturen. 

 
 
 

Diagram 6.2 Detta typdiagram visar 
prestanda för en tappvattenautomat. 
Diagrammet visar med hjälp linjerna 
hur man avläser data ur diagrammet. 
Diagrammet gäller för tappning av 
40-gradigt varmvatten vid tappstäl-
let, dvs efter termostatblandaren. 
Diagrammet gäller för en kallvatten-
temperatur av 10°C och för en viss 
termostatinställning av varmvatten-
temperaturen. 

A 

B 
C 

C 
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6.2 Driftsegenskaper och termiska prestanda 

6.2.1 Driftsegenskaper och termiska prestanda för Alfajet tappvattenautomat 
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Diagram 6.3 Diagrammet visar 
driftsegenskaper för Alfajet tapp-
vattenautomat. Diagrammet gäller 
för en kallvattentemperatur av 10°C 
och vid en termostatinställning av 
3,5 (rattens skala) för att erhålla 50-
gradigt varmvatten. 
 
 
 

Diagram 6.4 Diagrammet visar 
termiska prestanda för Alfajet tapp-
vattenautomat. Diagrammet gäller 
för tappning av 40-gradigt varm-
vatten vid tappstället, dvs efter 
termostatblandaren. Diagrammet 
gäller för en kallvattentemperatur av 
10°C och för en termostatinställning 
av 3,5 (rattens skala) för att erhålla 
50-gradigt varmvatten. 
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Diagram 6.3
Diagrammet visar att det krävs en VP framledningstemperatur mellan 49 och 83°C vid
tappflöden mellan 6 och 18 l/min för att uppnå den lägsta tillåtna varmvattentempera-
turen 45°C. Vid bibehållen varmvattentemperatur och en mindre ökning av varmvatten-
flödet kräver Alfajet en kraftigt höjd VP framledningstemperatur. Orsaken till detta är
en förhållandevis liten värmeväxlare och ett relativt lågt VP flöde.

Diagrammet visar att VP returtemperaturerna för Alfajet ligger i området 16 till 31°C
vid en VP framledningstemperatur av 55°C för aktuella varmvattenflöden. VP
returtempera-turerna ökar något med stigande VP framledningstemperatur, men varierar
kraftigt med varmvattenflödet.

I diagrammets nedersta del visas hur VP flödet varierar. Maximalt VP flöde är drygt 10
l/min. När ventilen börjar shunta, minskar VP flödet, samtidigt som kurvan för varm-
vattentemperaturen i den översta delen av diagrammet planas ut.

Diagram 6.4
Diagrammet visar att den logaritmiska medeltemperaturdifferensen för Alfajet vid ett
varmvattenflöde (40°C) av t ex 10 l/min varierar mellan 19 och 30°C vid VP fram-
ledningstemperaturer mellan 60 och 80°C. Anmärkningsvärt är att den logaritmiska
medeltemperaturdifferensen stiger kraftigt med minskat varmvattenflöde. Orsaken är att
ventilen shuntar vid låga varmvattenflöden vilket medför mycket hög VP returtempe-
ratur. Nedre delen av diagrammet visar tydligt detta samband.

Bedömning
Som diagrammen visar kräver en ackumulatortank utrustad med Alfajet för varmvatten-
beredning en hög temperaturinställning på tillsatsvärmen (elpatronen). Detta
tillsammans med dålig termisk prestanda (hög logaritmisk medeltemperaturdifferens)
leder till dålig funktion för systemet. Alfajet är därmed olämplig för att användas
tillsammans med en ackumulatortank.

Alfajet är konstruerad för att användas tillsammans med värmepannor. För dessa
ändamål har man alltid tillgång till en hög VP framledningstemperatur. De höga VP
returtempera-turer som erhålls genom shuntning är då önskvärda eftersom de minskar
risken för kon-densutfällning i pannans konvektionsdel.
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6.2.2 Driftsegenskaper och termiska prestanda för Cetetherm med trevägsventil 
 

Driftsegenskaper Termiska prestanda 

5

10

15

20

25

30

35

40

45

T
VPf

 = 60°C

T
VPf

 = 70°C

T
VPf

 = 80°C

0 5 10 15 20 25

0 5 10 15 20 25

T
V

P
r  (

°C
)

∆∆
T

ln
  (

°C
)

V
VVbl

  (l/min)

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 5 10 15 20 25

25

30

35

40

45

50

55

60

65

V
VV

 = 6 l/min

V
VV

 = 12 l/min

V
VV

 = 18 l/min

45 50 55 60 65 70 75 80 85

45 50 55 60 65 70 75 80 85

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

45 50 55 60 65 70 75 80 85

T
V

V
  (

°C
)

T
V

P
r  (

°C
)

V
V

P
  (

l/m
in

)

.

T
VPf

  (°C)
.

15

20

25

30

35

40

45

50

45 50 55 60 65 70 75 80 85

V
VVbl

  (l/min)T
VPf

  (°C)
.

.

.

.

Diagram 6.5 Diagrammet visar 
driftsegenskaper för Cetetherm tapp-
vattenautomat med trevägsventil. 
Diagrammet gäller för en kallvatten-
temperatur av 10°C 
 
 

Diagram 6.6 Diagrammet visar 
termiska prestanda för Cetetherm 
tappvattenautomat med 
trevägsventil. Diagrammet gäller för 
tappning av 40-gradigt varmvatten 
vid tapp-stället, dvs efter 
termostatblandaren och för en 
kallvattentemperatur av 10°C. 
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Diagram 6.5
Diagrammet visar att det krävs en VP framledningstemperatur mellan 51 och 64°C vid
tappflöden mellan 6 och 18 l/min för att uppnå den lägsta tillåtna varmvattentempera-
turen 45°C.

Tappvattenautomaten stryper VP flödet vid VP returtemperaturer över 45°C. Detta sker
enbart för flödet 6 l/min i det visade mätområdet. Därför stiger varmvattentemperaturen
i övriga områden linjärt med ökad VP framledningstemperatur.

Korsningen mellan kurvorna är ett specialfall som skulle kunna utnyttjas på följande
sätt.
Vid en VP framledningstemperatur av konstant 78°C får man för alla flöden mellan 6
och 12 l/min samma utgående varmvattentemperatur av 60°C, precis som en elektronisk
reglerenhet. Man kan utnyttja fenomenet om tappvattenautomaten ansluts till en olje-
panna, som håller en konstant temperatur av 78°C.

Diagrammet visar att VP returtemperaturen ligger i området 22 till 40°C vid en VP
fram-ledningstemperatur av 55°C för aktuella varmvattenflöden. VP
returtemperaturerna ökar något med stigande VP framledningstemperatur, men varierar
kraftigt med varmvatten-flödet. VP returtemperaturen är låg enbart för höga
varmvattenflöden.

I diagrammets nedersta del visas hur VP flödet varierar. Maximalt VP flöde är ca 15,5
l/min. När ventilen börjar reglera, minskar VP flödet, samtidigt som kurvorna i de övre
diagrammen böjer av.

Diagram 6.6
Diagrammet visar att den logaritmiska medeltemperaturdifferensen vid ett varmvatten-
flöde (40°C) av t ex 10 l/min varierar mellan 25 och 38°C vid VP framledningstempera-
turer mellan 60 och 80°C. Den logaritmiska medeltemperaturdifferensen stiger med
minskat varmvattenflöde. Orsaken är att VP returtemperaturen ökar med sjunkande
varmvattenflöden. Nedre delen av diagrammet visar tydligt detta samband.

Bedömning
Reglerprincipen för denna tappvattenautomat är framtagen för värmepannor eftersom en
hög VP returtemperatur är önskvärd för att förhindra kondens i pannan. I det utförande
som testades är tappvattenautomaten försedd med en extra stor värmeväxlare, vilket
leder till att VP returtemperaturen nästan aldrig uppgår till den inställda temperaturen av
45°C. Detta krävs för att en reglering av varmvattentemperaturen skall ske.

Som diagrammen visar kräver en ackumulatortank utrustad med denna tappvattenauto-
mat p g a den stora värmeväxlaren ingen hög temperaturinställning på tillsatsvärmen
(elpatronen). Exempelvis kräver ett varmvattenflöde av 15 l/min enbart en VP fram-
ledningstemperatur av ca 54°C för att 40-gradigt varmvatten skall uppnås. Tappvatten-
automaten har däremot en mycket hög VP returtemperatur. Detta leder till att den får en
hög logaritmisk medeltemperaturdifferens, vilket leder till dålig funktion för systemet.
Cetetherm med trevägsventil är p g a reglerfunktionen trots den stora värmeväxlaren
olämplig för att användas tillsammans med en ackumulatortank.
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6.2.3 Driftsegenskaper och termiska prestanda för Cetetherm med tvåvägsventil 
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Diagram 6.7 Diagrammet visar 
driftsegenskaper för Cetetherm tapp-
vattenautomat med tvåvägsventil. 
Diagrammet gäller för en kallvatten-
temperatur av 10°C och vid en 
termostatinställning av 3,8 (rattens 
skala) för att erhålla 50-gradigt 
varmvatten. 
 
 
Diagram 6.8 Diagrammet visar 
termiska prestanda för Cetetherm 

tappvattenautomat med tvåvägs-
ventil. Diagrammet gäller för 
tappning av 40-gradigt varmvatten 
vid tappstället, dvs efter termostat-
blandaren. Diagrammet gäller för en 
kallvattentemperatur av 10°C och för 
en termostatinställning av 3,8 
(rattens skala) för att erhålla 50-
gradigt varmvatten. 
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Diagram 6.7
Diagrammet visar att det krävs en VP framledningstemperatur på mellan 45 och 67°C
vid tappflöden mellan 6 och 18 l/min för att uppnå den lägsta tillåtna
varmvattentempera-turen 45°C. Anmärkningsvärt är att varmvattentemperaturen vid
låga tappflöden nästan är identisk med VP framledningstemperaturen. Vid ökat
varmvattenflöde och bibehållen varmvattentemperatur kräver denna tappvattenautomat
däremot en kraftigt ökad VP framledningstemperatur.

Diagrammet visar att VP returtemperaturerna ligger i området 13,5 till 20,5°C vid en VP
framledningstemperatur av 55°C för aktuella varmvattenflöden. VP returtemperaturerna
minskar med stigande VP framledningstemperatur, vilket är tvärtemot vad som sker då
trevägsventiler används. Anmärkningsvärt är att VP returtemperaturen för olika varm-
vattenflöden antar lika och nästan konstant temperatur vid stigande VP framlednings-
temperatur.

I diagrammets nedersta del visas hur VP flödet varierar. Maximalt VP flöde är omkring
13 l/min. Ventilens reglering är något odistinkt. Det finns inte någon klar gräns när
ventilen börjar arbeta och där flödet börjar minska.

Diagram 6.8
Diagrammet visar att den logaritmiska medeltemperaturdifferensen vid ett varmvatten-
flöde (40°C) av t ex 10 l/min är ca 12°C för alla VP framledningstemperaturer mellan
60 och 80°C. Den logaritmiska medeltemperaturdifferensen är överlag mycket låg och
jämn, mellan 9 och 13°C. P g a tvåvägsventilen sjunker VP returtemperaturen med
stigande VP framledningstemperatur, tvärtemot till modellen med trevägsventil.

Bedömning
Diagrammen visar att 45-gradigt varmvatten erhålls vid relativt låga VP framlednings-
temperaturer, VP returtemperaturen och den logaritmiska medeltemperaturdifferensen är
mycket låg. Allt detta sammantaget tyder på att denna tappvattenautomat kommer att
fungera mycket bra tillsammans med en ackumulatortank.
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6.2.4 Driftsegenskaper och termiska prestanda för Solvis tappvattenautomat 
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Diagram 6.9 Diagrammet visar 
driftsegenskaper för Solvis tapp-
vattenautomat. Diagrammet gäller 
för en kallvattentemperatur av 10°C 
och vid en termostatinställning av 
50°C (rattens skala) för att erhålla 
50-gradigt varmvatten. 
 
 
 
 

Diagram 6.10 Diagrammet visar 
termiska prestanda för Solvis tapp-
vattenautomat. Diagrammet gäller 
för tappning av 40-gradigt varm-
vatten vid tappstället, dvs efter ter-
mostatblandaren. Diagrammet gäller 
för en kallvattentemperatur av 10°C 
och för en termostatinställning av 
50°C (rattens skala) för att erhålla 
50-gradigt varmvatten. 
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Diagram 6.9
Mätvärden för 6 och 12 l/min sammanfaller i en kurva i diagrammets översta delen.
Solvis reglersystem är uppbyggt så att minst 10 graders temperaturskillnad skall hållas
mellan VP framledning och varmvattentemperaturen. Detta gör man för att inte blanda
om tanken med för höga VP flöden. Det krävs alltså en VP framledningstemperatur av
55°C vid tappflöden av 6 och 12 l/min för att uppnå den lägsta tillåtna varmvatten-
temperaturen 45°C. Vid ett varmvattenflöde av 18 l/min krävs det däremot en VP fram-
ledningstemperatur av 67°C. Den inställda varmvattentemperaturen kan hållas vid exakt
48°C genom den elektroniska reglercentralen om VP framledningstemperaturen är till-
räckligt hög.

Solvis reglersystem leder till att VP flödet aldrig blir oproportionerligt stort i förhållande
till varmvattenflödet. Därigenom blir VP returtemperaturen låg även vid små
varmvatten-flöden och låga tanktemperaturer, vilket kan ses i diagrammets mellersta del.
VP retur-temperaturen varierar mellan 12 och 19°C i det uppmätta området vilket är
mycket låga och jämna värden.

I diagrammets nedersta del visas hur VP flödet varierar. Maximalt VP flöde är drygt 12
l/min. Vidare kan man se att Solvis reglersystem medför att VP flödet är relativt konstant
och i samma storleksordning som varmvattenflödet.

Diagram 6.10
Diagrammmet visar att den logaritmiska medeltemperaturdifferensen för Solvis tapp-
vattenautomat vid ett varmvattenflöde (40°C) av t ex 10 l/min är ungefär 13°C vid
samtliga VP framledningstemperaturer mellan 60 och 80°C. Den logaritmiska medel-
temperaturdifferensen är överlag låg och ganska jämn, mellan 11 och 17°C.

Bedömning
45-gradigt varmvatten erhålls vid låga VP framledningstemperaturer, VP returtempe-
raturen och den logaritmiska medeltemperaturdifferensen är låga. Detta tyder på att
denna tappvattenautomat kommer att fungera mycket bra tillsammans med en ackumu-
latortank. Solvis tappvattenautomat är också speciellt utvecklad för solvärmesystem
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6.3 Jämförelser av tappvattenautomaterna 
Genom att lägga in mätvärden från de olika tappvattenautomaterna i ett diagram kan vi 
jämföra dem. För bättre läsbarhet av diagrammen är de uppdelade på tre delar. 

6.3.1  Jämförelser av tappvattenautomaterna med avseende på 
 varmvattentemperaturen 
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Diagram 6.11 Diagrammet visar varmvattentemperaturen som funktion av VP framlednings-
temperatur för de testade tappvattenautomaterna. Diagrammet är uppdelat på tre olika 
varmvattenflöden. Diagrammet gäller vid en kallvattentemperatur av 10°C och för de 
inställningar av varmvattentemperaturen som redovisats i kapitel 5.1 
 
För att tappvattenautomaten skall fungera bra i ett ackumulatorvärmesystem skall önskad 
varmvattentemperatur erhållas vid så låg VP framledningstemperatur som möjligt (krav 
1 i kapitel 4). Om man t ex jämför den nödvändiga VP framledningstemperaturen vid en 
varmvattentemperatur av 45°C kommer man till följande resultat:  
 
• Vid varmvattenflödet 6 och 12 l/min klarar ”Cetetherm 2-väg” uppgiften med lägst 

VP framledningstemperatur. 
 

• Vid ett varmvattenflöde av 18 l/min presterar tappvattenautomaterna lika bortsett från 
”Alfajet”, som kräver en VP framledningstemperatur av hela 85°C. 
 

• Eftersom ”Solvis” är inställd för att hålla en temperaturskillnad av 10°C mellan VP 
framledningstemperatur och varmvattentemperatur, presterar den sämst vid ett 
varmvattenflöde av 6 l/min. 
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Till skillnad från varmvattenberedning i förrådsberedare visar diagram 6.11 att varm-
vattenflödet vid användning av tappvattenautomater har en stor inverkan på temperatur-
kravet i ackumulatortanken. Samma sak gäller för alla genomströmningsberedare. Om
lågflödesarmaturer används, är detta en stor fördel för systemets funktion eftersom det
minskar varmvattenflödet.

Det är även önskvärt att varmvattentemperaturen är konstant för olika VP framlednings-
temperaturer (krav 3 i kapitel 4). Solvis tappvattenautomat klarar denna uppgift bäst.
Diagram 6.11 visar att utgående varmvattentemperatur hålls konstant på 48°C vid
stigande VP framledningstemeraturer. Cetetherm med trevägsventil klarar denna uppgift
sämst. Utgående varmvattentemperaturen stiger i stort sett linjärt med VP framlednings-
temperaturen.
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6.3.2 Jämförelser av tappvattenautomaterna med avseende på  
 VP returtemperaturen 
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Diagram 6.12 Diagrammet visar VP returtemperaturen som funktion av VP framlednings-
temperatur för de testade tappvattenautomaterna. Diagrammet är uppdelat på tre olika 
varmvattenflöden. Diagrammet gäller för en kallvattentemperatur av 10°C och för de 
inställningar av varmvattentemperaturen som redovisats i kapitel 5.1 
 
 
För att tappvattenautomaten skall fungera bra i ett ackumulatorvärmesystem skall VP 
returtemperaturen vara så låg som möjligt (krav 2 kapitel 4). Följande resultat kan utläsas 
ur diagrammet ovan: 
 
• Skillnaden mellan tvåvägsfunktion (”Cetetherm 2-väg” och ”Solvis”) och trevägs-

funktion (”Alfajet” och ”Cetetherm 3-väg”) är mycket tydlig. Tvåvägsfunktionen ger i 
allmänhet mycket lägre VP returtemperaturer. 
 

• Cetetherm med tvåvägsventil har i allmänhet lägst VP returtemperatur utom vid låga 
VP framledningstemperaturer och låga varmvattenflöden. Vid dessa driftsfall har 
Solvis lägst VP returtemperatur, p g a den tidigare beskrivna reglerfunktionen. 
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6.3.3 Jämförelser av tappvattenautomaterna med avseende på den logaritmiska 
 medeltemperaturdifferensen 
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Diagram 6.13 Diagrammet visar den logaritmiska medeltemperaturdifferensen som funktion  
av varmvattenflöde för de testade tappvattenautomaterna. Diagrammet är uppdelat på tre olika 
VP framledningstemperaturer. Diagrammet gäller då 40-gradigt varmvatten tappas (TVVbl  = 
40°C) och vid en kallvattentemperatur av 10°C samt för de inställningar av varmvatten-
temperaturen som redovisats i kapitel 5.1 
  
Den logaritmiska medeltemperaturdifferensen används som kvalitetsmått för tappvatten-
automatens termiska prestanda. Låga ∆Tln - värden innebär en hög termisk prestanda, 
vilket betyder att tappvattenautomaten fungerar bra i ett ackumulatorsystem. Diagram-
met ovan ger oss följande information: 
 
• ”Solvis” och ”Cetetherm 2-väg” har betydligt lägre logaritmisk medeltemperatur-

differens än ”Alfajet” och ”Cetetherm 3-väg”. Skillnaden är stor, speciellt vid höga 
VP framledningstemperaturer och låga varmvattenflöden. 
 

• Skillnaden mellan ”Solvis” och ”Cetetherm 2-väg” är inte stor, men Cetetherm har  
p g a en större värmeväxlare något bättre värden. 
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6.3.4 Resultat av jämförelser mellan de undersökta tappvattenautomaterna
Tappvattenautomaterna kan delas upp i två olika huvudgrupper, med eller utan shunt-
funktion på VP sidan. Den ena gruppen använder en trevägsventil och reglerar varm-
vattentemperaturen genom shuntning på VP sidan. Den andra gruppen reglerar varm-
vattentemperaturen genom att reglera VP flödet med ventil eller varvtalsstyrd pump. I
detta fall förekommer ingen shuntning.

Vid den förstnämnda gruppen med shuntning får man alltid ett högt VP flöde genom
värmeväxlaren. Varmvattentemperaturen regleras genom att VP vatten återcirkuleras
genom värmeväxlaren i olika omfattning. En ökad återcirkulation av värmevatten medför
ett minskat flöde i VP ledningen. Denna shuntning leder till att VP vattnet som går in i
värmeväxlaren får en lägre temperatur än VP framledningen. En annan följd av det höga
VP flödet genom värmeväxlaren är att VP returtemperaturen blir högre. Detta är önsk-
värt, om tappvattenautomaten skall användas tillsammans med värmepannor, eftersom
det minskar risken för kondensutfällning i pannans konvektionsdel.

Den andra gruppen med tvåvägsventil eller varvtalsstyrd pump styr VP flödet för att
uppnå önskad varmvattentemperatur. VP returtemperaturen blir därigenom låg, vilket
främjar skiktning i en ackumulatortank. Detta ger förbättrade prestanda för ackumulator-
system som solvärmesystem, vedpanna med tank eller värmepumpsystem. Denna regler-
princip medför att VP framledningen alltid går oshuntad in i värmeväxlaren. Detta kan
leda till problem med kalkbeläggningar i värmeväxlaren om färskvattnet är kalkhaltigt
och om VP framledningstemperaturen ofta är hög. Detta har ej undersökts av oss i detta
arbete. En undersökning bör göras för att se om det finns driftfall och vattenkvaliteter
som kan leda till kalkbeläggningar i denna konstruktion.

Cetetherm tappvattenautomat med trevägsventil utrustad med mindre värmeväxlare och
Alfajet tappvattenautomat är huvudsakligen lämpade för värmepannor. Merkostnaden
som en större värmeväxlare då innebär är helt onödig, om tappvattenautomaten skall
använadas till värmepannor. Cetetherms tappvattenautomat med trevägsventil och större
värmeväxlare som testats, har därför ingen platts på villamarknaden.

Cetetherms tappvattenautomat med tvåvägsventil och Solvis tappvattenautomat är
konstruktioner som är väl lämpade för användning med ackumulatortank. Dessa
tappvattenautomater svarar bäst på krav 1 till 3 i kapitel 4.
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7 TAPPVATTENAUTOMATERNAS REGLERSYSTEM
Krav 4 i kapitel 4 är ett krav på tappvattenautomatens reglerfunktion. Utgående varm-
vattnets temperatur skall variera så lite som möjligt vid ändringar av varmvattenflödet.
Kapitel 7 behandlar mätvärdesinsamling och resultat av de mätningar som utfördes för
att testa tappvattenautomaterna med avseende på detta krav.

Av en tappvatteninstallation vill man erhålla varmvatten av jämn temperatur. För att
detta skall kunna ske vid både höga och låga VP framledningstemperaturer ställs mycket
höga krav på tappvattenautomatens reglerfunktion och värmeväxlare.
Temperaturvariationer på utgående varmvatten kan upplevas som okomfortabla, speciellt
när man duschar.

7.1 Insamling och bearbetning av mätdata
För att kontrollera tappvattenautomaternas förmåga att hålla en konstant varmvatten-
temperatur vid varierande tappflöden, ändrade vi varmvattenflödet enligt ett förut-
bestämt mönster under en tiominutersperiod och mätte hela tiden varmvattnets
temperatur. Diagram 7.1 nedan visar hur varmvattenflödet ändrades. När mätningen
startar tappas ett flöde av 6 l/min. Vi tänker oss då att någon duschar. Efter en halv minut
ändras flödet från 6 till 15 l/min, vilket symboliserar att ytterligare ett tappställe öppnas.
Vid tiden 3,5 min återgår flödet till 6 l/min. Vid tiden 6 min stängs duschkranen vilket
symboliserar en intvålningspaus. Vid tiden 7,5 min öppnas duschblandaren igen.
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Diagram 7.1 Kurvan visar hur varmvattenflödet ändrades under testperioden.

Testet gjordes vid en VP framledningstemperatur av 80°C. Vi valde en hög temperatur
eftersom det är svårare  att hålla en jämn varmvattentemperatur vid höga VP framled-
ningstemperaturer. Kallvattentemperaturen varierade mellan 9 och 12°C under testet.

Varmvattentemperaturen uppmättes varje sekund med två givare. En givare placerades i
varmvattenledningen direkt efter tappvattenautomaten och en annan efter ca 9 m rör-
ledning. Mätgivarna betecknas TVV och TVVdist och visas i figur 5.1. På detta sätt får vi en
uppfattning av hur stor temperaturutjämnande inverkan rörledningen mellan tappvatten-
automat och tappställe kan ha.

Motsvarande test gjordes också för varmvattenberedning med dubbla kamflänsrör och en
blandningsventil. Dessa komponenter var monterade enligt figur 2.2. Blandningsventilen
var av fabrikat ESBE 20 med en fast inställd temperatur av 50°C. Varmvattentempe-
raturen mättes enbart direkt efter blandningsventilen. Vid testets start var temperaturen i
tanken 80°C från topp till botten.

De uppmätta varmvattentemperaturerna plottades som funktion av tiden och visas i
diagram 7.2. där visas alltså hur mycket varmvattentemperaturen varierar vid ändringar
av varmvattenflödet.

.
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7.2 Utvärdering och jämförelser
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Diagram 7.2 Diagrammet visar varmvattentemperaturen som funktion av tiden vid variationer
av varmvattenflödet för de olika tappvattenautomaterna och för dubbla kamflänsrör i tank. Den
tunna linjen visar varmvattentemperaturen direkt efter tappvattenautomaten / blandningsven-
tilen. Den feta linjen visar varmvattentemperaturen efter ca 9 m rörledning. Diagrammet gäller
för en VP framledningstemperatur (tanktemperatur) av 80°C och för en kallvattentemperatur av
10°C samt för de inställningar av varmvattentemperaturen som redovisas i kapitel 5.1

Flödesändring 6 - 15 l/min

.



39

Första temperaturspiken, som inträffar efter en halv minut orsakas av en flödesökning
från 6 till 15 l/min. Temperatursvängningar p g a denna flödesökning motverkas bäst av
Cetetherm med trevägsventil. Ingen temperaturspik registreras. Visserligen erhålls en
bestående sänkning av varmvattentemperaturen med 4°C men sänkningen är mindre än
för de andra tappvattenautomaterna med självverkande ventiler. Cetetherm med trevägs-
ventil reagerar mycket snabbt, eftersom det första som sker vid en ökning av varmvatten-
flödet är, att VP returtemperaturen sjunker. Denna tappvattenautomat försöker hålla en
konstant VP returtemperatur och reagerar då blixtsnabbt på en ökning av varmvatten-
flödet.

Alfajet får den högsta bestående temperatursänkningen vid flödesändringen. Troligen
beror det på att värmeväxlare och pump är för liten för så pass stora flöden. Ventilens
reglermöjligheter hämmas alltså av värmeväxlarens termiska begränsning.

Solvis tappvattenautomat har kontinuerliga svängningar, men frekvensen är så liten att
svängningarna knappt är märkbara efter 9 m rörledning. Solvis reagerar mycket snabbt
på flödesändringen Den elektroniska regleringen ger inte heller någon bestående
temperaturändring vid tappflödesändringar. Solvis elektroniska reglercentral är alltså
både snabb och noggrann.

Flödesändring 15 - 6 l/min
Efter 3,5 min ändras varmvattenflödet tillbaks till 6 l/min. Här fungerar Solvis reglering
bäst. Cetetherm med tvåvägsventil och Alfajet visar en något större temperaturspik,
varefter varmvattnet antar ca 5 grader högre temperatur. Cetetherm med trevägsventil
svarar mycket trögt på flödesändringen med en lång period av hög varmvattentem-
peratur. Med en mindre värmeväxlare skulle regleringen ha blivit snabbare och denna
period minskats.

Flödesändring 0 - 6 l/min
Efter sex minuter stoppas flödet. Vid tiden 7,5 min öppnas kranen igen. Endast
marginella svängningar uppstår hos Alfajet och Cetetherm med trevägsventil, medan
Cetetherm med tvåvägsventil ger några kraftiga svängningar.

Efter Solvis tappvattenautomat registreras en kraftig temperatursvängning. Även kravet
på högsta tillåtna varmvattentemperatur, 65°C överskrids. Orsaken är att värmeväxlaren,
då varmvattentappningen upphör, fylls med hett värmevatten. Cirkulationspumpen
stannar först då en VP returtemperatur av 35°C registreras. Om en ny varmvatten-
tappning sedan görs inom en kort stund, blir varmvattentemperaturen i början av
tappningen mycket hög.

Sammanfattning
Ingen av tappvattenautomaterna visade sig kunna reglera varmvattentemperaturen lika
bra som det traditionella systemet bestående av dubbla kamflänsrör monterade i acku-
mulatortank. I det traditionella systemet är det blandningsventilen som måste fungera väl
om ett bra resultat skall uppnås. Direkt efter kamflänsröret varierar temperaturen kraftigt.

Reglerförloppet för alla tappvattenautomater med självverkande ventiler är trögt. Detta
leder till märkbara temperatursvängningar. Självsvängningar tenderar att öka vid höga
VP framledningstemperaturer och vid låga varmvattenflöden. Dessutom uppkommer för
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tappvattenautomater med självverkande ventiler bestående temperaturändringar efter
varje flödesändring.

Solvis elektroniska reglering reagerar snabbt vid en ändring av varmvattenflödet.
Temperatursvängningarna blir relativt små och inga bestående temperaturändringar
uppkommer. Solvis självsvänger vid konstanta varmvattenflöden med en hög frekvens.
Sådana snabba temperatursvängningar är av mindre betydelse än långsamma
svängningar, eftersom snabba svängningar utjämnas effektivt av några meter rörledning.
Detta kan man se tydligt i diagram 7.2. Solvis tappvattenautomat fungerar dock inte bra
vid varm-vattentappning efter en kortvarig paus. Den temperaturspik som erhölls i vår
testcykel vid tiden 7,5 minuter är enligt vår bedömning oacceptabel.

Om man inte är nöjd med varmvattenkomforten kan man montera en blandningsventil
efter tappvattenautomaten precis som man gör efter kamflänsröret. Blandningsventilen
kan dämpa svängningarna men medför en extra kostnad. Dessa ventiler kan också vara
opålitliga och bör ses som en nödlösning.

Ett bra sätt att förbättra varmvattenkomforten vid tappstället är att förse tappstället med
väl fungerande termostatblandare. Detta bör utjämna temperaturspikarna effektivt.
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8 SEXDAGARSTESTET - TAPPVATTENAUTOMATERNAS 
FUNKTION I ETT VERKLIGT SOLVÄRMESYSTEM

För att utvärdera hur tappvattenautomaterna fungerar under ”verkliga” driftsförhållanden
i ett villasolvärmesystem testades två av tappvattenautomaterna i SERCs sexdagarstest
Testet avser att visa inverkan av tappvattenautomaten på solvärmesystemets täcknings-
grad. För att få en fullständig bild av testets genomförande hänvisas till rapporten [2].

8.1 Testets genomförande
Detta test innebär att en ackumulatortank utsätts för en testcykel under sex dygn med
typiska väderförhållanden. Under testet tillförs systemet värme från en simulerad
solfångare och i den mån det behövs, tillsatsvärme från elpatronen.

En dator räknar ut hur stor effekt en verklig solfångare skulle ha gett utifrån förut-
bestämda väderdata och aktuella temperaturer i solfångarkretsen. Denna effekt tillförs en
elpatron som ersätter solfångarens plats i systemet. Som grund för datorberäkningarna
ligger en väderdatafil som visar solinstrålningen under sex typiska augustidygn. Med
detta testförfarande kan man alltid uppnå samma väderförhållanden när man testar olika
system.

Energiuttaget ur tanken utgörs av ett fast mönster av varmvattentappningar där en
förutbestämd energimängd tappas. Om solenergin inte räcker till startar en elpatron som
värmer tankens övre del till en förinställd temperatur.

Figur 8.1 Schematisk bild över solvärmeanläggningen som testades i sexdagarstestet (system
16 och 17). ”Solfångaren”  utgörs i testet av en datorstyrd elpatron som simulerar en verklig
solfångare på 10 m2.

En principkoppling över solvärmeanläggningen som testades visas i figur 8.1. Som
värmeväxlare mellan solfångarkretsen och ackumulatortanken användes ett kamflänsrör.
Detta är idag den vanligaste värmeväxlartypen för solvärmesystem.
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Testen utfördes enligt standardmönstret för att kunna jämföras med tidigare gjorda tester
av solvärmesystem. Tankens elpatron ställdes in så att en energimängd motsvarande en
badkarstappning kunde tappas vid ett varmvattenflöde av 15 l/min, utan att varmvatten-
temperaturen sjunker under 40°C. Det gav en temperaturinställning av 55,5°C för Solvis
och 51,5°C för Cetetherm med tvåvägsventil.

När testet är färdigt räknar man samman hur stor andel av den förbrukade energin som
kom från ”solen” och hur mycket tillsatsenergi som erfordrats. Därefter kan systemets
prestanda bedömas och olika ackumulatorsystem kan jämföras med varandra.

8.2  Resultat av sexdagarstestet
Testet visar att täckningsgraden ökar väsentligt för solvärmesystem om kamflänsrör för
varmvattenberedning byts mot en tappvattenautomat. Täckningsgraden för standard-
system med ett kamflänsrör för varmvattenberedning har en täckningsgrad av ca 36%.
System med två seriekopplade kamflänsrör för varmvattenberedning har en täcknings-
grad av 60 till 70% [2]. Genom att använda tappvattenautomater för varmvattenbered-
ning istället för kamflänsrör kunde täckningsgraden för ett i övrigt likvärdigt system
höjas till mellan 80 och 85%.

I tabell 8.1 nedan finns en sammanställning av täckningsgrader för tre olika solvärme-
system. Dels de två nya systemen med tappvattenautomater (system 16 och 17) och dels
ett referenssystem (system 4) som är det bästa standardsystem som hittills testats i
SERCs sexdagarstest. Principskisser för de olika systemen finns i bilaga 1:1, 2:1 resp
3:1. Alla system har en 750 liters ackumulatortank och 10 m2 solfångare.

Tabell 8.1 Täckningsgrader för några villasolvärmesystem som testats i SERCs sexdagarstest.

SYSTEM  TÄCKNINGSGRAD

4 Kamflänsrör som värmeväxlare för varmvattenberedning och som
värmeväxlare mellan solfångarkrets och ackumulatortank
(se bilaga 1:1).

70,3 %

16 Cetetherm tappvattenautomat som varmvattenberedare och kam-
flänsrör som värmeväxlare mellan solfångarkrets och ackumulator-tank
(se bilaga 2:1).

85,3 %

17 Solvis tappvattenautomat som varmvattenberedare och kamflänsrör
som värmeväxlare mellan solfångarkrets och ackumulatortank
(se bilaga 3:1).

79,8 %

I tabellen ovan visas täckningsgraden för tre olika ackumulatorsystem. System 4 har
dubbla kamflänsrör för varmvattenberedning och ett kamflänsrör som värmeväxlare för
solfångarkretsen Systemet kräver en temperaturinställning av elpatronen på 62,5°C.
Systemet har en täckningsgrad av 70,3 %, vilket är det bästa som uppmätts för ett system
med enbart standardkomponenter [2]. Vi använder detta system som ett referens-system
för att jämföra resultaten för de nya systemen. I system 16 och 17 ersattes kamflänsrören
för varmvattenberedning med Cetetherms resp Solvis tappvattenauto-mater. System 17
med Solvis tappvattenautomat fick en täckningsgrad av 79.8%. System 16 med
Cetetherm tappvattenautomat med tvåvägsventil fick en täckningsgrad av 85.3%.
Kommentarer till bilagorna
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I bilaga 1, 2 och 3 visas temperaturer i ackumulatortanken på olika höjd för referens-
systemet (system 4) samt för de nya systemen med tappvattenautomater (system 16 och
17). På första sidan i varje bilaga finns en skiss över det testade systemets uppbyggnad.

Varje dag sker varmvattentappningar klockan 08. 00, 12.00, 18.00 och 20.00. Till skill-
nad från referenssystemet sjunker temperaturen mycket kraftigt i tankens botten när varm-
vattentappningar görs med en tappvattenautomat Se exempelvis bilaga 2:3 och 3:3 vid
tiderna 42 och 44 timmar och jämför med bilaga 1:3 vid samma tidpunkter. Temperaturen
i tankens botten för referenssystemet vid tiden 44 timmar är drygt 30°C högre än i sys-
temen med tappvattenautomater. Genom att tappvattenautomaten tillför tankens botten
låga temperaturer vid varmvattentappningar är detta system kraftigt skiktningsfrämjande.

Den skiktning som åstadkoms med tappvattenautomaten tillsammans med den
jämförelsevis låga temperaturinställningen av tillsatselpatronen är orsaken till den högre
täckningsgraden för system 16 och 17. Med dessa system räcker den energi som lagras i
tanken under perioder med hög solinstrålning längre under perioder med låg solinstrål-
ning. Detta syns tydligt dag fyra vilket är den första dagen med riktigt låg solinstrålning.
För referenssystemet går elpatronen in denna dag klockan 16.00 (tid: 88 timmar). För
system 16 går elpatronen in först dag 5 klockan 12.00 (tid: 108 timmar). En låg tempe-
ratur i tankens botten medför en högre verkningsgrad för solfångaren och därigenom kan
en större andel solenergi tas tillvara.

Skillnaden i täckningsgrad mellan systemen ”Solvis” och ”Cetetherm med
tvåvägsventil” är förvånansvärt stor, trots att systemen är mycket lika varandra. VP
returtemperaturerna skiljer sig så pass lite, att det är rimligt att anta att skillnaden i
täckningsgrad till största delen beror på inställd temperatur på elpatronen. Det är i första
hand värmeväxlarens storlek som avgör temperaturinställningen på elpatronen. Tidigare
utförda tester tyder också på, att några graders höjning av elpatronens
temperaturinställning har en förhål-landevis stor inverkan på täckningsgraden.

Efter en varmvattentappning med system 16 eller 17 bibehålls ej den låga temperaturen i
tankens botten, trots att tanken står orörd. Se t ex dag två efter sista varmvattentapp-
ningen kl 20.00 (bilaga 2.3 och 3.3 vid tiden 44 timmar). Under natten fram till tiden 54
timmar står tanken orörd, men temperaturen vid den lägst placerade givaren stiger ca
10°C. Orsaken är bland annat värmeledning i vatten och tankvägg samt konvektion längs
tankens väggytor. Men vi har också konstaterat, att vatten självcirkulerar genom
tappvattenautomaten från tankens topp till tankens botten, då den inte används. Dvs
självcirkulationen sker i samma flödesriktning som vid normaldrift. Detta sker p g a
värmeförluster i tappvattenautomaten. Självcirkulationen kan lätt stoppas genom att en
fjäderbelastad backventil monteras i VP ledningen. Ventilens fjäder skall stoppa själv-
cirkulationen men öppnas av pumptrycket när pumpen startar. Detta bör åtgärdas
eftersom det skulle sänka värmeförlusterna från tappvattenautomaten och minska
omblandningen i ackumulatortanken med ytterligare höjd täckningsgrad som följd.

På samma sätt som tappvattenautomaterna främjar skiktningen och ökar täckningsgraden
för ett solvärmesystem, skulle en förbättrad skiktningsfrämjande inlagring av solvärme
höja täckningsgraden ytterligare. Som bilagorna visar utjämnas tanktemperaturen helt
under den tid som solfångarsystemet är igång. Detta är en följd av interna vattencirku-
lationer orsakade av kamflänsröret.
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9 PRISJÄMFÖRELSER
Här i rapporten anges storleksordningen av priset inklusive moms hos en rörmontör.
Priserna inkluderar inte montage och ev rördelar som behövs för anslutning till
ackumulatortanken eller pannan.

Tabell 9.1 Cirkapriser för tappvattenautomaterna.

Alfajet tappvattenautomat 9000 Skr

Cetetherm tappvattenautomat med
trevägsventil

11000 Skr

Cetetherm tappvattenautomat med
trevägsventil och den mindre värmeväxlare
som normalt säljs till värmepannor

10000 Skr

Cetetherm tappvattenautomat med
tvåvägsventil

11000 Skr

Solvis tappvattenautomat 10000 Skr *)

*) Solvis tappvattenautomat finns ännu inte på den svenska marknaden. Den kostar ca 1800 DM exk-
lusive moms i Tyskland. Detta motsvarar ca 8000 Skr med dagens valutakurs. Räknat med svensk
moms kostar då Solvis tappvattenautomat ca 10000 kr. Solvis reglersystem har en inbyggd styrning
av solfångarkrets och VVC - pump. En reglercentral för solfångarkretsen kostar ca 1500 kr.

I det konventionella systemet med två kamflänsrör monterade i en ackumulatortank är
priset för värmeväxlarna och blandningsventilen med 4 - 5000 kr, ungefär hälften av
priset för en tappvattenautomat.

Tappvattenautomaten har hittills installerats i villor där varmvattenberedaren i värme-
pannan rostat sönder och kostnaden för tappvattenautomaten har därför kunnat jämföras
med kostnaden för ett pannbyte. Detta har medfört att installation av en tappvatten-
automat med ett högt pris ändock har kunnat vara en ekonomisk lösning. Marknadspriset
för tappvattenautomaten på omkring 10000 kr är fortfarande för högt för att kunna
konkurrera med konventionella lösningar för ackumulatorsystem. Om vi ser till priset på
ingående komponenter bör tappvattenautomatens pris kunna sjunka. Vidareutvecklade
förenklade system som produceras i större serier kommer enligt vår bedömning att kunna
erbjudas till lägre pris i framtiden.
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10 SLUTSATSER
Förbättring av ackumulatortankens skiktning
Alla mätningar visar entydigt att tappvattenautomater utan shuntning på VP sidan
främjar ackumulatortankens skiktning på ett unikt sätt. Sådana tappvattenautomater har
visat sig fungera betydligt bättre än traditionella varmvattenberedningssystem
tillsammans med ackumulatorsystem.

Förbättring av solvärmesystemens täckningsgrad
Jämfört med referenssystemen där ackumulatortanken är utrustad med inbyggda värme-
växlare av typ kamflänsrör, kan täckningsgraden för ett solvärmesystem ökas väsentligt
genom att kamflänsrör byts mot en tappvattenautomat. Täckningsgraden för referens-
systemet i SERCs sexdagarstest ligger på 36%, om enbart ett kamflänsrör används för
varmvattenberedning och på 60 - 70%, om två seriekopplade kamflänsrör används [2].
Genom att använda tappvattenautomater för varmvattenberedning istället för kamflänsrör
kunde täckningsgraden för ett i övrigt likvärdigt system höjas till mellan 80 och 85%.

En ny produkt
Tappvattenautomater utan shuntning på VP sidan (tvåvägsventil eller varvtalsstyrd
pump), får en betydligt lägre VP returtemperatur än tappvattenautomater med shuntning
på VP sidan. I och med denna särprägel, kan man dela upp tappvattenautomaterna i två
kategorier. Tappvattenautomater med shuntning och en mindre värmeväxlare för
värmepannor och tappvattenautomater utan shuntning och en större värmeväxlare för
ackumulatorsystem. Tappvattenautomaterna bör alltså tillverkas i två olika versioner.
Tappvattenautomater anpassade för ackumulatortankar finns dock ännu inte på den
svenska marknaden, men Cetetherm skall börja sälja sin version med tvåvägsventil om
det finns någon efterfrågan. Solvis säljer idag sin tappvattenautomat enbart i Tyskland,
men en introduktion på den svenska marknaden är inte otänkbar.

Åtgärdsförslag
Varmvattentemperaturen varierar betydligt kraftigare efter en tappvattenautomat än
efter kamflänsrör med blandningsventil. Tappvattenautomatens reglersystem bör alltså
förbättras.

Självcirkulationen genom tappvattenautomaterna som konstaterades i sexdagarstestet bör
stoppas genom att en fjäderbelastad backventil monteras i VP ledningen. Detta bör åt-
gärdas eftersom det skulle sänka värmeförlusterna från tappvattenautomaten och minska
omblandningen i ackumulatortanken med ytterligare höjd täckningsgrad som följd.

Kalkavlagringar
I en tappvattenautomat utan shuntning finns en ökad risk för kalkutfällningar på varm-
vattensidan jämfört med en tappvattenautomat med shuntning. Vid vilka vattenkvaliteter
och driftsfall som problemen kan uppkomma har inte undersökts i detta arbete.

Priset
Marknadspriset för tappvattenautomaten på omkring 10000 kr är fortfarande för högt för
att kunna konkurrera med konventionella system. Priset måste sjunka med 30 till 40 %
för att tappvattenautomaten skall kunna konkurrera vid nyinstallation. Vidareutvecklade
förenklade system som produceras i större serier kommer enligt vår bedömning att kunna
erbjudas till lägre pris i framtiden.
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