LASKARIT

Julkaisemme pieniä tehtäviä talotekniikan asiantuntijoille.
Ratkaisut aina seuraavassa numerossa.

Harjoitusten vetäjä
Jarkko Heinonen
on LVI-tekniikan lehtori
ja rakentamisen tiimivastaava Satakunnan
ammattikorkeakoulussa.

Ilmaa liikkeelle

Ilmanvaihtokoneen SFP‐luvuksi oli kaavailtu arvoa 2,0. Uusien lähes nollaenergiamääräysten innoittamin
kuitenkin suunniteltiin väljemmäksi, niin että IV‐koneen SFP‐luvuksi tuli 1,8. Mikä vaikutus SFP‐luvun pie
koneen vuotuisiin sähköenergiakustannuksiin? Ilmanvaihtokoneen tuloilmavirta on 4,8 m3/s ja poistoilm
IV‐kone toimii jatkuvasti vakioilmavirralla. Sähkön hintana voi käyttää 0,12€/kWh.
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Kun ulkoilman lämpötila on 27 °C
ja suhteellinen kosteus 50 % (piste U2), ilman kastepiste mollieriltä luettuna on noin 16 °C. Koska patterin pintalämpötila on matalampi kuin kastepistelämpötila, ilman kosteutta kondensoituu
patterin pinnalle. Mollier-diagrammilla jäädytysprosessi suuntautuu kohti patterin pintalämpötilapistettä kyllästyskäyrällä (piste Tp). Mollierin avulla saadaan
ilman entalpiamuutokseksi ∆h2
14,5 kJ/kg. Ilman tiheydellä 1,2
kg/ m3 tarvittavaksi jäähdytystehoksi saadaan 139 kW. Jäähdytystehontarve siis kasvaa noin 42 %.
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