
Utg: 3/ Måned: Oktober / År: 2014 
 

Informasjon fra EPC-Østerdalen Åmot 

Ventilasjon 

Ved Ryslingmoen og Deset aldershjem er det byttet ven-

tilasjonsaggregater. Ved Rena skole er bare viftene byt-

tet ut. Disse tiltakene er beregnet til å spare til sammen 

ca 370 000 kWh. Det tilsvarer omtrent den årlige ener-

gibruken til 18 eneboliger!  I tillegg har Ryslingmoen fått 

installert et nytt avfuktingsaggregat for svømmehallen. 

Når man bytter viftene i et ventilasjonsaggregat går 

man som regel fra remdrevne vifter til direktedrevne 

vifter. De direktedrevne viftene har bedre virkningsgrad 

og man sparer med det energi. Setter man i tillegg inn 

frekvensomformere på viftene kan man regulere hastig-

heten på viftene og man kan da sette ned hastigheten 

på dem når det blir kaldt ute.  

I salene ved kulturhuset er det satt inn CO2- og tempe-

raturfølere slik at man kan styre ventilasjonen etter luft-

kvaliteten i rommet. Dette betyr at ventilasjonen ikke 

går hele tiden, men bare når det trengs. Dette kalles 

behovstyrt ventilasjon.   

 

 

Eksempel på ny og gammel  

vifte i ventilasjonsaggregat.  

Ved å skifte fra remdrevne til di-

rektedrevne vifter i et ventilasjons-

aggregat kan man som regel regne 

med en energibesparelse på 30-

40% av energibruken brukt til vif-

ter. 

Remdrevet vifte Direktedrevet vifte 

Bilde av innheising av nytt ventilasjonsaggregat 

ved Ryslingmoen. 
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Fremdrift 

Bygg: Bygg er nå ferdig med alle sine arbeider. De har fått etterisolert loftet på Ryslingmoen etter at 

det nye ventilasjonsaggregatet var på plass. 

 

Rør: Rør er ferdig med sine egne arbeider og er nå på plass når ventilasjon og varmepumpene treng-

er de.  

 

Ventilasjon: Har montert alle vifter og aggragter. 

 

Elektro: Montert alle luft/luft vamrpumpene. Ellers står det bare noe småjobber igjen som blant an-

net EOS (EnergiOppfølgingsSystem) 

 

Varmepumpe:  Alle varmepumper er nå levert og satt på plass, klare for igangkjøring. 

 

Automasjon: Disse er de siste som skal på bygget og gjennomføre tiltak. De er i gang nå. 

Varmepumpene startes nå 

Ved alle skolene og på Stormoen er det installert luft/vann varmepumper. De er på 16kW hver og er 

beregnet til å spare tilsammen ca. 186 000 kwh. Dette tilsvarer omtrent energibruken til 9,5 eneboli-

ger. Det er også installert luft/luft varmepumper i 6 bygg.  

Luft/vann varmepumpe 

En luft/vann varmepumpe henter energi fra 

uteluften, hever temperaturen og avgir  varmen 

til boligens radiator- eller gulvvarmesystem. 

Luft/vann varmepumpene har best effekt i om-

råder med milde vintre eller lang fyringsse-

song. Luft/vann varmepumpe passer bra i Øs-

terdalen som har en lang fyringssesong. 

 

 

Kilde: www.oljefri.no 

Bilder av Luft/luft varmpeumpen ved Skyss-

veien barnehage. Løsningen på kondenspro-

blematikken der varmepumpe var plassert 

under tak, men over platting ble å benytte en 

oppsamler og rør med varmekabel.  


