
Oppgrader og energi- 
effektiviser din tørrkjøler

Prosedyrer for å finne erstatningsvifter til 
kondensatorer og tørrkjølere.



Slik gjør du for å oppgradere
og energieffektivisere tørrkjøleren 

Måling av trykk
over viften
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Følgende utstyr trenger du:

•  Målebånd eller tommestokk 

•  Borrmaskin

•  Plugg for å tette borrehull

• Trykkmåler (f.eks. Testo 510) 

• Lufthastighetsmåler (f.eks. Testo 517) 

•  Multimeter med effektmåling (f.eks. Chauvin 

arnoux f205)

Følgende måles for å sikre riktige inndata for 

energibesparende beregning og riktig dimensjonering av 

viften:

1. Mål diameteren A og dimensjonen B og C på viften.

2. Registrer motordata som effekt, strøm, hastighet og 

tilførselsspenning.

3. Hvis viften er hastighetsstyrt via frekvensomformer, må 

du merke frekvensen for normal driftsmodus.

4. For å sikre at den nye viften (ersatningsviften) tåler 

maksimalt driftspunkt, kontroller viften ved full hastighet og 

mål deretter trykk, luftmengde og effekt.
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C

5. Bor et hull slik at det er mulig å måle trykket på 

sugesiden og sett slangen / sonden inn i det borede hullet.

6. Mål deretter trykket. Her i eksemplet måler vi 85 Pa. 
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Oppmåling av luftmengde og
effektmåling med effektinstrument

Beregningsprogrammet
FanScout

7. Mål luftmengde. Her i eksemplet måler vi 2439,1 l / s. 8. Mål den påførte effekten med en strømmåler. I vårt 

eksempel måler vi 810 W.

Vi har nå nådd vårt driftspunkt på ca 2439 l / s ved 85 Pa. Vi har nå et driftspunkt for viften og hva viften trekker i 

tilført effekt i driftspunktet. Vi kan nå gjøre en 

sammenligning av hva en erstatningsvifte yter i samme 

driftspunkt og presentere en energispareberegning.

Vi har nå fått følgende inndata:

• Trykk over viften 85 Pa

•  Luftmengde 2.439 l/s

• Tilført effekt 810 W

9. Når vi har innhentet driftspunktdataene, finner vi passende erstatningsvifte i programmet FanScout og sammenligner              

effektdataen i samme driftspunkt. Beregningsprogrammet viser at viften W3G800KE5751 trekker omtrent 497W ved   

2.438l/s og 85.2Pa.

Besparelsen vil være (810W - 497W) 313W pr vifte. En kjølemaskin med åtte vifter gir da en årlig besparelse på 8 x 0,313kW x 8760 t                     

= 21,935 kWt / år.

Nedenfor er et eksempel på en energispareberegning som presenteres etter hver måling og som skal støtte investeringen.
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