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Inkoppling av solvärme mot fjärrvärme

Hur värmen tas till vara på i undercentralen finns det en rad olika lösningar på beroende på
omständigheterna i värmesystemet på aktuell plats. Principen i samtliga är att de överför
värme till varmvatten samt värme via ett antal värmeväxlare. De solvärmeanläggningar som
utvärderats i denna rapport har samtliga en 2-stegskoppling som grund i undercentralen. Se
figur 4. Denna typ använder tre värmeväxlare för att tillgodose värmebehovet till
undercentralen. Fjärrvärmen går primärt in i två värmeväxlare som reglerar varmvatten och
värmen i huset. Returen från värmeväxlaren som används till värme förvärmer varmvattnet.
2-stegskopplingen är den vanligast förekommande och använder returen från
radiatorvärmaren till att förvärma varmvattnet [11].

Figur 4: Systemskiss på undercentral med 2-stegskoppling.
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Teknik inkoppling solvärme: tre lösningar
Vid inkoppling av solvärme till hushåll som värms med fjärrvärme finns inga självskrivna
lösningar, utan de rådande omständigheterna i befintligt system avgör konstruktionen. Genom
att generalisera lösningarna går de flesta att placera in i något av de tre alternativen i figur 5.

Primäranläggning
I detta system är solvärmen kopplad direkt på fjärrvärmenätets kulvert och levererar solvärme
via en värmeväxlare. Detta ger en relativt enkel lösning med mindre reglering och styrning.
En lösning på detta är att ta en del av returvattnet i fjärrvärmekulverten och värma upp och
skicka tillbaks in på framledningen. Denna anläggning kan i princip byggas hur stor som
helst, då överskottet av producerad värme säljs till fjärrvärmebolaget.

Sekundäranläggning – Minimi alternativet
Denna lösning dimensioneras för att tillgodose varmvattenbehovet samt förlusterna i
varmvattencirkulationen momentant när solen lyser som mest på dagen sommartid. I denna
teknik förvärmer solvärmen inkommande kallvatten momentant och systemet kräver ingen
lagringsvolym. Räcker solvärmen inte till att höja varmvattnet till önskad temperatur kommer
fjärrvärmen att göra detta. Fjärrvärmen är i denna anläggning den primära och solvärmen den
sekundära värmekällan. Då ingen lagringsvolym finns i systemet är det viktigt att solvärmen
inte överdimensioneras, vilket kan medföra höga temperaturer med onödiga påfrestningar som
följd. Som riktvärde för denna dimensionering är att ytan solfångare per 100 m2 boyta inte bör
överstiga 1,5 m2.

Sekundäranläggning – Maximi alternativet
Denna lösning dimensioneras för att tillgodose upp till hela behovet av varmvatten och
förlusterna i varmvattencirkulation samt värmebehovet under sommarmånaderna. Denna
lösning, likt Sekundäranläggning - Minimi, förvärmer inkommande kallvattnet. För att
tillgodose samtliga värmebehov sommartid behövs normalt cirka 3 m2 solfångare per 100m2

boyta. Systemet behöver en ackumulatortank på cirka 100l per m2 solfångare för att lagra
producerad energi på dagen för att tillgodose hela dygnets energibehov.

Figur 5: Aktuella inkopplingar av solvärme där fjärrvärme används till uppvärmning.
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Figur 9: Temperaturreglering vid värmeväxling till kallvatten

Levererad energi
Energitillskottet från solen mäts med två temperaturgivare och en flödesmätare, se figur 10.
Dessa är anslutna där in och utloppet sker av inkommande kallvatten. Förluster i
värmeväxlare och energilager (ackumulatortank) uppstår före denna mätning, vilket innebär
uppmätt producerad energi gäller för hela systemet och inte för solfångarna. Skulle enbart
levererad solvärme från solfångaren mätas skulle flöde och temperaturer mätas i direkt
anslutning till denna.

Figur 10: Mätning av solvärmesystemets energitillskott.

  

Temperaturreglering vid värmeväxling ackumulatortank till kallvatten
För att öka verkningsgraden vid värmeväxling är det viktigt att få stora temperaturdifferenser
på mediet mellan in och utlopp. En låg temperatur T1 är önskvärd för att optimera
ackumulatortankens drift mot solvärmen. Samtidigt måste en given temperatur ut, T2, på
kallvattnet säkerställas. Genom att registrera dessa temperaturer kan en tvåvägs shuntventil
(SV) via en reglercentral (RC) styra dessa temperaturer för optimal drift. Se figur 9.








