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FORORD

Modern uppvärmning av äldre kyrkor har orsakat omfattande skador på oskattbara 
kulturhistoriska föremål och målningar i kyrkorna.

Riksantikvarieämbetet gjorde 1990 en samlad genomgång av hittills framtagen kun
skap om uppvärmningsproblemen och höll ett seminarium om kyrkvärme 1991. Inom 
ämbetet har seminariet följts upp av en serie utvecklingsprojekt. Huvudmålet är att 
åstadkomma en uppvärmning som ger kyrkobesökaren en acceptabel komfort men 
värmer och skadar byggnad och inventarier så litet som möjligt. Ett delmål är att ut
veckla lämpliga uppvärmningssystem. Datorstyrd intermittent uppvärmning med en 
låg grundvärme när kyrkan inte används och en högre temperatur vid förrättningar är 
därvid ett intressant system att studera.

I många kyrkor sker idag en överuppvärmning som skadar och kostar pengar. Vid 
manuellt skötta intermittenta system sätts uppvärmningen till förrättningar många 
gånger på tidigare än nödvändigt. Förrättningstemperaturen är onödigt hög och hålls 
längre tid än det behövs. Uppvärmningssystemen är ofta svåra att reglera så att de ger 
en optimal lösning vid skiftande utomhustemperatur och värmebehov, särskilt vid en 
manuell skötsel som störs av andra samtidiga arbetsuppgifter.

Med en datorstyrning kan intermittent uppvärmning strikt begränsas till vad som be
hövs. Grundtemperaturen i kyrkorummet kan konstant hållas låg när ingen för
rättning pågår. Vid förrättningar behöver temperaturen inte vara högre än vad som 
fordras för kyrkobesökarens komfort. Uppvärmningsperiodens längd kan minimeras 
och uppvärmningen optimeras i förhållande till rådande utomhustemperatur. 
Datorstyrningen kan också ge en enkel och rationell kontroll av inomhusklimatet un
der löpande drift, t.ex. genom att larma om det blir så torrt i kyrkan att uttork- 
ningsskador riskeras. Varje enskilt utrymme kan ges exakt den uppvärmning som öns
kas. Även många andra funktioner än uppvärmningen kan styras av ett datorsystem.

Riksantikvarieämbetet genomförde 1990-91 med hjälp av civilingenjörerna Krister 
Berggren och Arne Jönsson ett inledande studium av möjligheterna för datorstyrd in
termittent uppvärmning i kyrkor. Dels gjordes en genomgång av förekommande reg
lersystem på marknaden, dels gjordes en analys av styrfunktioner och tekniska krav. 
Det föreliggande projektet är en uppföljning med en pilotstudie i en träkyrka.

Projektet har utförts i samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och Ramundeboda 
församling med bidrag från Kyrkofonden.

Projektledare vid Riksantikvarieämbetet har varit enhetschef Hans Ponnert. Hand
läggare har varit arkitekt Henrik Kjellberg i samarbete med arkitekt Kerstin Alexan- 
dersson. Handläggare för Ramundeboda församling har varit kontraktsprost Birger 
Lerneus, Allan Andersson, Jonny Persson och Kenneth Pettersson. I projektet bar 
också medverkat arkitekt Jerk Alton, ingenjör Arne Hermansson och ingenjör Börje 
Lindström, Alton Arkitekter AB, Kumla, antikvarie Estrid Esbj örnsson, Örebro läns 
museum, ingenjör Per-Åke Karlsson, Landis & Gyr, Örebro, ingenjör Tommy Karls
son, S.Å. Anderssons Ingeniörsbyrå, Örebro, civilingenjör Michael Nilsson, K-kon- 
sult, Örebro, och fastighetschef Karl-Erik Rinman, Göteborg.

Marianne Lundberg 
avdelningschef

Henrik Kjellberg 
arkitekt
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Ramundeboda kyrkas interiör mot altaret.

Interiören mot orgeln.
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SYFTE

Huvudsyftet med detta projekt har varit att studera hur en datorstyrd, intermittent 
och optimerad uppvärmning av kyrkor fungerar i praktiken. Ett lämpligt tillfälle gavs 
när Ramundeboda kyrka skulle restaureras, även om den nya uppvärmnings- 
installationen redan var projekterad när frågan om datorstyrning blev aktuell.

I projektet har studerats hur en datorstyrd anläggning skall utformas. Hur planeras 
anläggningen med reglercentral och klimatgivare? Hur optimeras uppvärmningen i 
förhållande till utomhustemperaturen? Hur görs grundprogrammeringen för en inter
mittent uppvärmning? Hur görs programmeringen för förrättningar? Hur utformas 
systemet så att det blir lätthanterligt för lekmän? Vilka andra funktioner än upp
värmningen kan styras?

Datorstyrningens tillförlitlighet har testats genom särskilda kontrollmätningar. Er
hålls programmerade nivåer på grundvärme och förrättningsvärme? Kan förrätt
ningsvärmen hållas inom programmerade tidsramar? Fungerar optimeringen?

Genom kontrollmätningarna har också erhållits en bild av hur temperatur och relativ 
luftfuktighet inomhus utvecklas vid intermittent uppvärmning. Mätningarna har även 
givit vissa utgångspunkter för en bedömning av möjligheterna att spara energi vid da
torstyrd värme.

I projektet belyses vidare hur ett datorstyrt uppvärmningssystem kan upphandlas.

Ramundeboda kyrka är av trä och projektet är därmed också ett studium av hur en 
datorstyrd uppvärmning kan utformas och fungera i en träkyrka.

Sektion genom Ramundeboda kyrka.
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BYGGNADSHISTORIK

Ramundeboda kyrka är en timmerkyrka med spån på såväl tak som väggar. Kyrkans 
plan har formen av ett grekiskt kors med avskurna svicklar. Invändigt bär fyra pelare 
upp en kupol över korsmitten.

Kyrkan uppfördes ursprungligen 1686-88 och försågs då med takmålningar i 
Ehrenstrals anda, ett rikt skulpterat barockaltare, predikstol och dopfunt, vilka finns 
kvar ännu idag. Vid slutet av 1700-talet byggdes kyrkan till med sakristia och vapen
hus

När järnvägen byggdes på 1860- och 70-talen växte stationssamhället Laxå upp invid 
stambanan, varvid församlingsborna fick lång väg till sin kyrka. Detta ledde till att 
man 1898-99 lät flytta kyrkan drygt en halv mil österut till Laxå stationssamhälle. 
Den genomgick då en viss omgestaltning i tidens anda men fick ändå behålla sin 
grundkaraktär. Väggarna i kyrkorummet kläddes in med en bred liggande panel, lagd 
som en imitation av timmer, och försågs med en ny bröstpanel. Nya bänkar utfördes. 
Taket försågs med ytterligare dekorationer. Altare och predikstol påmålades. Kyrkan 
restaurerades sedan 1950, varvid altaret och predikstolen återfick sitt tidigare utse
ende och även vissa andra förändringar av den invändiga färgsättningen gjordes.

Kyrkan innehåller flera klimatkänsliga och kulturhistoriskt värdefulla inredningsde- 
taljer och inventarier som takmålningar, predikstol, altaruppsats, altarring, dopfuntar 
och ett flertal epitafier från 1600- och 1700-talen.

Ramundeboda kyrkas historia har beskrivits i Örebro läns museums rapport om res
taureringen som finns tillgänglig på Antikvariskt-topografiska-arkivet, ATA, vid 
Riksantikvarieämbetet.

Kyrkan har haft takmålningar sedan slutet av 1600-talet.
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KYRKANS UPPVÄRMNING FORE 
RESTAURERINGEN

Före restaureringen värmdes Ramundeboda kyrka med ett luftvärmesystem, installe
rat 1946. Varmvatten leddes i en 1978 byggd kulvert från det då uppförda 
församlingshemmet till kyrkans pannrumsbyggnad där ett varmluftsaggregat fanns 
placerat. Därifrån fördes varmluft genom ett kanalsystem i kyrkans krypgrund till slit
sar som var infogade med jämna mellanrum i kyrkans boasering. Aterluft togs ut ge
nom ett don som var dolt bakom en glasmålning på kyrkorummets södra vägg.

Kyrkan uppvärmdes intermittent. Under vardagarna var inomhustemperaturen ca 
+10°C. Vid förrättningar värmdes kyrkan upp till +19~20°C. Uppvärmningstiden va
rierade från några timmar till två dygn beroende på väder och vind.

Enligt en kontrollmätning före restaureringen hade kyrkan ett jämförelsevis torrt 
inneklimat. Den relativa luftfuktigheten i kyrkorummet var låg även vid måttlig upp
värmning och det inte var alltför kallt ute. Exempelvis blev relativa luftfuktigheten 
inne 27% vid uppvärmning till +20°C då det var +3°C och 85% relativ luftfuktighet 
ute. Vid sträng vinterkyla var det uppenbarligen ändå torrare inne. Ju kallare det är 
ute, desto torrare blir det nämligen inomhus vid uppvärmning. Jämför man med de 
danska normerna som säger att den relativa luftfuktigheten skall vara minst 45 % var 
alltså inneklimatet i Ramundeboda kyrka mycket torrt.

Vid en ytlig undersökning syntes många av kyrkans inventarier trots det torra 
inomhusklimatet före restaureringen vara i relativt gott skick. Flertalet inventarier 
konserverades dock så sent som 1979-1985.

Detalj i altaruppsatsen.
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KYRKANS RESTAURERING 1991-1992

Teknisk upprustning

Restaureringen av Ramundeboda kyrka har inneburit en upprustning av byggnadens 
stomme, in- och utvändiga ytskikt, inredning samt el- och vvs-installationer etc. I kyr
korummet har målning på väggar, tak och inredning rengjorts, retuscherats och parti
ellt nymålats. Målningsarbetena har delvis inneburit en återgång till tidigare färgsätt
ning, exempelvis beträffande altarringen och bänkinredningen. Det förra pann
rummet har rivits och ersatts av en tillbyggnad med utrymmen för förråd, städ, 
elcentral, kapprum och wc.

Restaureringen och dess förutsättningar har beskrivits i arkitektförslaget och i Örebro 
läns museums rapport om restaureringen, vilka handlingar finns tillgängliga på Antik- 
variskt-topografiska-arkivet, ATA, vid Riksantikvarieämbetet.

Nytt uppvärmningssystem

Efter restaureringen värms kyrkorummet alltjämt i huvudsak med varmluft som kom
pletterats med strålvärme i kyrkbänkarna. Vattenburen primärvärme produceras av 
två oljeeldade pannor i en panncentral i församlingshemmet. Varmvattnet leds som 
tidigare i en kulvert till ett utrymme i kyrkans källare och fördelas där i tre shunt- 
grupper till två luftvärmebatterier för kyrkorummets uppvärmning och till ett 
radiatorsystem för andra utrymmen. Varmluften förs ut i kyrkorummet genom kana
ler i krypgrunden och ett antal galler i golvet. De gamla, mycket otäta, träkanalerna 
för varmluften har tätats. Återluften tas som förut ut genom ett don bakom en glas
målning på kyrkorummets södra vägg.

Varmluften leds ut i kyrkorummet genom galler i golvet.
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DATORSTYRNING

Upphandling

Datorsystemet för uppvärmningen har upphandlats på basis av ett förfrågningsunder- 
lag med specificerade krav på inomhusklimat samt systemets installationer, funktio
ner och programmering. Anbud inhämtades från flera firmor. Det anbud som valdes, 
från Landis & Gyr, var fördelaktigast ur ekonomisk synpunkt och syntes erbjuda det 
mest användarvänliga systemet. Hänsyn togs också till att Landis & Gyr är ett välkänt 
företag med en lokal serviceorganisation.

Kostnaden enligt anbudet för datorsystemet var på 125 000 kronor. Kostnaderna en
ligt ursprungliga ventilations- och röranbud kunde emellertid tack vare datorstyr
ningen minskas med 65 000 kronor. Merkostnaderna för datorstyrningen blev alltså 
60 000 kronor.

Datorsystemets funktion

Kyrkorummet värms som ovan beskrivits med varmluft och strålvärme. Uppvärm
ningen är intermittent, dvs. en låg temperatur hålls när kyrkorummet inte används och 
en högre temperatur hålls vid förrättningar.

Varmluften styrs av datorsystemet genom en reglercentral, benämnd Unigyr. Genom 
en grundprogrammering bestäms hur hög temperaturen skall vara när kyrkorummet 
inte används och vid förrättningar. Genom en återkommande veckoprogrammering 
bestäms när förrättningstemperatur skall hållas. Reglercentralen styr sedan upp
värmningen på basis av signaler om lufttemperaturen från givare inne och ute. Är tem
peraturen i kyrkorummet lägre än som programmerats, ökas uppvärmningen. 
Temperaturen ute avgör hur lång tid i förväg uppvärmningen till en förrättning skall 
starta.

Reglercentralen är placerad i ett mindre väggskåp i ett biutrymme. Givarna som är 
platta och ungefär en kvadratdecimeter stora är placerade så att de är avskärmade från 
direkt solsken.

Givarna mäter lufttemperatur och relativ luftfuktighet. Inomhusgivarnas signaler om 
den relativa luftfuktigheten styr, genom reglercentralen, kyrkorummets ventilation.

Varmluftsvärmen kan även slås på manuellt.

Strålvärmen styrs av reglercentralen enbart genom programmering.

Reglercentralens samtliga funktioner beskrivs i bilaga 2.
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® reglercentral 

(2) klimatgivare

Planritning för Ramundeboda kyrka med reglercentral samt givare för temperatur 
och relativ fuktighet markerade.
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Regler centr alen, inrymd i ett väggskåp.

Klimatgivare i kyrkorummet, placerad i bänkhöjd på ej 
solbelyst sida av en pelare.
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Grundprogrammering

Genom grundprogrammeringen styrs:

• Temperaturen i kyrkorummet som skall vara 9°C när ingen förrättning pågår och 
19°C under en förrättning. Temperaturen 19°C skall uppnås en timme före en för
rättning och hållas under två timmar.

• Temperaturen på tilluften som skall variera mellan 7°C och 37°C, den högre tem
peraturen skall hållas när kyrkorummets värme skall höjas till förrättningar.

• Varmluftssystemets optimering, dvs. tidpunkten när uppvärmningen för att höja 
temperaturen till en förrättning skall starta i förhållande till utomhustemperatu- 
ren, ju kallare det är ute, desto tidigare skall uppvärmningen starta.

• Cirkulationspumpen för värmebatteriet till varmluftsvärmen som stoppas när 
utomhustemperaturen överskrider 18°C och startar när temperaturen under
skrider 16°C.

• Strålvärmen i kyrkbänkarna som skall slås på en timme före en förrättning och vara 
påslagen i två timmar men som skall blockeras när temperaturen ute överstiger 
17°C.

• Kyrkorummets ventilation som skall slås av när luftfuktigheten i kyrkorummet un
derstiger 45%.

Veckoprogrammering

Vid veckoprogrammeringen programmeras veckodag och klockslag för veckans 
förrättningar.

Uppgift om när förrättningar skall äga rum lämnas en gång i veckan av tjänstgörande 
präst till den som svarar för programmeringen. Dessa uppgifter och programmeringen 
dokumenteras i protokoll. En stående programmering finns för gudstjänsterna på sön
dagarna.

För veckoprogrammeringen används ett menykort med avläsning i klartext för den 
som programmerar och med kodad optisk avläsning i reglercentralens processenhet. 
Tio förrättningar kan programmeras i förväg. En programmering försvinner automa
tiskt när tidpunkten för förrättningen har passerats.
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RAMUNDEBODA KYRKA 93.03

PROTOKOLL A

TIDPUNKTER FÖR FÖRRÄTTNINGAR

Ifyllt protokoll överlämnas varje tisdag till den person som ansvarar för programmeringen 
av kyrkans uppvärmning.

Ansvarig för protokollets ifyllande är i första hand kontraktsprost Birger Lemeus.

Datum Veckodag Klockslag när 
förrättningen börjar

Typ av förrättning

Anteckningar

Ansvarig uppgiftslämnare

Protokoll för veckoprogrammering.
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KONTROLLMÄTNINGAR

Temperatur och relativ luftfuktighet inom- och utomhus har mätts periodvis under 
inkörningen. En avslutande kontrollmätning med ett mätsystem vid sidan av dator
styrningen har gjorts i fem veckor under senvintern 1995. Huvudsyftet har varit att 
kontrollera systemets styrfunktioner, främst om programmerad grund- och förrätt- 
ningsvärme erhålls samt om optimeringen fungerar. Mätningarna belyser också kli
matet i en träkyrka vid intermittent uppvärmning.

Klimatförhållandena relaterade till utförda förrättningar i kyrkan veckan mellan den 
20 februari 1995, kl. 12.00, och den 27 februari 1995, kl. 8.00, under den avslutande 
kontrollmätningen illustreras här i ett grafiskt diagram samt en tabell över tempera
turer och uppvärmningstider.

Diagrammet redovisar bland annat nedanstående.

Ute:
Måndag till fredag pendlar dygnstemperaturen mellan ca +0,5°C och +4,5°C. Mot 
veckoslutet blir det kyligare med nattemperaturer kring -4°C under fredag - lördag.

Inne:
Måndagen den 20 och tisdagen den 21 februari pågår inga förrättningar i kyrkan. 
Temperaturen är omkring 9°C och den relativa luftfuktigheten har under tisdagen 
sakta stigit upp till 57%.

Onsdagen den 22 februari förrättas en jordfästning kl. 12.00 med 30 personer när
varande. Temperaturen är då uppe i ungefär +18,5°C medan den relativa luftfuktig
heten har sjunkit till 39%. Luftfuktigheten går sedan tillfälligt upp till 46% för att 
strax sjunka till 43%. Detta kan förklaras med att kyrkan fyllts med ”fuktiga” besö
kare. Efter förrättningen sjunker temperaturen medan den relativa luftfuktigheten 
stiger.

Torsdagen den 23 februari pågår en körövning mellan kl. 15.30 och kl. 18.30. Dess
förinnan har temperaturen efter gårdagens förrättning hunnit gå ner till +10,6°C och 
den relativa luftfuktigheten stigit till 50%. Kl. 17.00 är temperaturen +19,8°C och 
luftfuktigheten 39%, varefter temperaturen åter sjunker och luftfuktigheten stiger.

Fredagen den 24 februari pågår ingen förrättning och temperaturen sjunker medan 
relativa luftfuktigheten stiger.

Lördagen den 25 februari övningsspelar organisten. På förmiddagen är temperaturen 
+9°C och luftfuktigheten 49%. Under övningsspelningen går temperaturen upp till 
+17,4°C och luftfuktigheten ner till 41%. Därefter sjunker temperaturen medan rela
tiva luftfuktigheten ökar.

Söndagen den 26 februari hålls högmässa kl. 10.00 med 51 personer närvarande. När 
högmässan börjar är temperaturen +19,3°C och luftfuktigheten 37%. När kyrkan 
fylls med folk höjs luftfuktigheten tillfälligt till 41%. Efter gudstjänsten sjunker tem
peraturen och relativa luftfuktigheten går upp.

Måndagen den 27 februari kl. 07.00 är temperaturen nere i +9°C och den relativa 
luftfuktigheten är 45%.
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Förrättning Utetemp. Grundtemp. Förrättningstemp. Uppvärmningstid

1. 22 febr. +0,40°C 9,1°C 18,6°C 5 tim. 40 min.

2. 23 febr. +2,20°C 10,6°C 19,8°C 4 tim. 50 min.

3. 25 febr. +0,79°C 9,1°C 17,4°C 4 tim. 25 min.

4. 26 febr. -3,59°C 11,4°C 19,3°C 4 tim. 50 min.

Lufttemperaturer och uppvärmningstider vid förrättningar den 20 - 27 februari 1995. 
Angivna utetemperaturer och grundtemperaturer inomhus avser förhållandena innan 
temperaturförhöjningen till förrättningarna startade.

Diagrammet och tabellen visar bland annat att:

• Grundvärmen som programmerats varit ca 9°C utom då förrättningarna kommit 
så tätt så att temperaturen inte hunnit gå ner, vilket var fallet före förrättning 2 och 
4.

• Förrättningstemperaturerna vid förrättningarna 1, 2 och 4 varierade mellan 
18,6°C och 19,8°C. Genomsnittstemperaturen var 19,4°C, alltså något högre än 
programmeringens maxtemperatur. Vid förrättning 3 när organisten övade slogs 
värmen av manuellt innan den programmerade maxtemperaturen hade uppnåtts.

• Optimeringen synes ha fungerat eftersom det tagit längre tid för att höja inne
temperaturen ju kallare det varit ute. Exempelvis tog det i genomsnitt ca 31 minuter 
för att höja temperaturen en grad vid förrättning 2 när det var som varmast ute, 
medan det tog ca 37 minuter för att höja temperaturen en grad vid förrättning 4 när 
det var som kallast ute. Hastigheten i temperaturförhöjningen svarar ungefär mot 
de danska riktlinjerna enligt vilka temperaturen till förrättningar skall höjas med 
två grader i timmen.

• Den relativa luftfuktigheten inomhus har svängt mellan 37%, när kyrkan varit 
uppvärmd för förrättning, och 57%, när enbart grundvärmen varit på. Vid mot
svarande inom- och utomhustemperaturer före restaureringen var luftfuktigheten 
nere i 27%.
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ENKÄT OM VÄRMEKOMFORT

En enkät om hur kyrkobesökarna upplevde värmekomforten i kyrkorummet ge
nomfördes under en gudstjänst 1995-03-19 mellan kl. 10.00 och kl. 11.00.

Vid gudstjänstens början var innetemperaturen +20°C och utetemperaturen +4°C, vid 
gudstjänstens slut var innetemperaturen +19°C och utetemperaturen +5°C. Utomhus 
rådde stark vind.

Sammanlagt deltog 37 åhörare i gudstjänsten.

Den första frågan i enkäten gällde var i kyrkorummet man satt. De som svarade satt 
jämnt fördelade i de mittersta bänkkvarteren i det korsarmade kyrkorummet.

I övrigt ingick i enkäten nedanstående frågor och svar:

• Hade Du ytterkläderna på?

Ja: 20 pers. Nej: 17 pers.

• Hur upplevde Du temperaturen i början av förrättningen?

Kall: 0 pers. Lagom: 35 pers. Varm: 1 pers. Ej svar: 1 pers.

• Hur upplevde Du temperaturen i slutet av förrättningen?

Kall: 0 pers. Lagom: 33 pers. Varm: 3 pers. Ej svar: 1 pers.

• Kände Du drag? I så fall på vilken kroppsdel?

Ja: 3 pers., i fötter, ben och rygg. Nej: 14 pers. Ej svar: 20 pers.

• Hur upplevde Du värmekomforten i stort?

Dålig: 0 pers. Acceptabel: 33 pers. Bra: 3 pers. Ej svar: 1 pers.
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SLUTSATSER

Systemets styrning av uppvärmningen

Huvudsyftet med datorstyrningen har varit att strikt styra kyrkorummets temperatur 
alltefter behovet. Grund- och förrättningsvärme har också med god precision erhållits 
på programmerade temperaturnivåer och tider. Strålvärmen har varit påslagen enbart 
på programmerade tider. Datorstyrning kan alltså reglera intermittent uppvärmning 
mycket exakt.

Vissa inkörningsproblem har förekommit. I början var det svårigheter med styrningen 
av strålvärmen i kyrkbänkarna, vilket dock rättades till. Man får alltid räkna med att 
mindre justeringar behövs i ett inledande skede när det gäller nya upp- 
värmningsanläggningar, oberoende av om de styrs av en dator. En del av svårigheterna 
i Ramundeboda kyrka beror även på att rutinerna för en datastyrning av det slag det är 
fråga om ännu var outvecklade.

Installation

Vid systemets installation var placeringen av givarna för temperatur och relativ luft
fuktighet ej självklar. Först efter särskilda instruktioner placerades givarna så att de 
inte blev solbelysta utan gav en rättvisande bild av inom- och utomhusklimatet och 
riktiga signaler till reglercentralen. En slutsats av detta blir att instruktioner om gi
varnas placering bör inarbetas i leverantörernas installationsanvisningar.

Optimering

Systemets optimering, dvs. anpassningen till olika utomhustemperaturer av tid
punkten för att starta uppvärmningen till en förrättning, har fungerat. Ju kallare det 
har varit ute, desto tidigare synes uppvärmningen ha startat.

Man har här fått den värme som behövts i kyrkorummet enbart genom att relatera 
optimeringen till utomhustemperaturen. Luftomsättningen mellan ute och inne samt 
utvändiga vindförhållanden synes emellertid också vara faktorer som påverkar 
inomhusklimatet och som man borde ta hänsyn till vid optimeringen. Vilken praktisk 
betydelse dessa faktorer har kan vara en fråga att utreda nästa gång ett datorstyrt sys
tem är aktuellt.

Programmering

Den först gjorda grundprogrammeringen behövde modifieras beträffande tempera
turen på tilluften för att det skulle bli tillräckligt varmt i kyrkorummet, vilket dock inte 
berodde på datorstyrningen som sådan. En speciell omständighet är att upp
värmningen betjänas av två manuellt skötta pannor. För att pannkapaciteten skall bli 
tillräcklig då det är mycket kallt ute måste man se till att bägge pannorna är inkopp
lade när temperaturen utomhus understiger en viss nivå. Även denna inkoppling 
borde kunna styras i grundprogrammeringen.
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Veckoprogrammeringen, av tidpunkter för förrättningar, skulle på förslag av leve
rantören göras med datum och klockslag. Eftersom detta inte visade sig vara möjligt 
fick istället programmeringen göras med angivande av veckodag och klockslag. 
Denna begränsning synes liggas i själva styrsystemet.

Rutinerna med en programmering en gång i veckan har fungerat bra för gudstjänster, 
begravningar och andra förrättningar som kunnat planeras i förväg. Oförutsedd verk
samhet, framför allt övningar på orgeln, har dock medfört att uppvärmningen ibland 
har slagits på manuellt.

Menykorten i klartext har visat sig lätta att använda.

Värmekomfort

Värmekomforten i kyrkorummet är enligt enkäten om kyrkans inneklimat god. Några 
mindre problem har dock funnits.

I ett fall kändes kalldrag på några sittplatser nära varmluftinblåsningen. I ett annat fall 
när det var mycket kallt ute synes inte tillräcklig pannkapacitet ha varit inkopplad.

När det är riktigt kallt ute har vissa sittplatser intill ytterväggarna och på läktaren 
ibland varit kallare än övriga. Datorstyrningen bestämmer emellertid endast nivån på 
den allmänna värmen i kyrkorummet. Hur värmen fördelar sig bestäms av byggna
dens och uppvärmningssystemets utformning. Man skulle i och för sig kunna pro
grammera för en högre temperatur i hela kyrkorummet. Detta skulle dock i sin tur leda 
till att andra ställen i rummet fick en onödigt hög temperatur.

Relativ luftfuktighet och risk för klimatskador

Kyrkorummets relativa luftfuktighet har kunnat kontrolleras genom avläsning i da
torsystemets reglercentral.

Eftersom uppvärmningen i kyrkan torde kräva mindre energi än förut borde uttork- 
ningen och risken för skador på målade träinventarier ha minskat. Under förrätt
ningarna sjunker dock den relativa luftfuktigheten alltjämt till sådana värden som or
sakat skador i andra kyrkor, även om det sker under kortare tid än förut. En kon
tinuerlig dokumentation av den relativa luftfuktigheten kombinerad med regel
bundna besiktningar av kyrkointeriören av konservator är därför önskvärd. Då skulle 
man kunna bedöma om inneklimatet är gynnsamt eller skadligt och vidta de åtgärder 
som behövs. Förrättningstemperaturen bör kunnas sättas lägre än +19°C med tanke 
på den kompletterande strålvärmen.

Att den kontinuerliga kontrollen av den relativa luftfuktigheten knyts till datorstyr
ningen är fördelaktigt. Med ett separat system skulle kostnaderna bli större.

Datorsystemet utnyttjas här till att mäta den relativa luftfuktigheten och att stänga av 
kyrkorummets ventilation när den relativa luftfuktigheten understiger 45%. Systemet 
skulle även kunna larma och sänka temperaturen i kyrkorummet när det blir för torrt 
inomhus på vintern.
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Energibehov

Den exakta temperatur- och tidsmässiga anpassningen av uppvärmningen i förhål
lande till behovet innebär att datorstyrningen ger en energisnål uppvärmning. Ett 
tecken på att energibehovet har minskat i jämförelse med tidigare är även att upp
värmningen till förrättningarna som förut tog ett par dagar vid kylig väderlek nu bara 
tar 4 till 5 timmar. Åtgången av eldningsolja har också minskat trots att den upp
värmda byggnadsvolymen ökat genom kyrkans tillbyggnad.

Det går dock inte att med siffervärden verifiera hur mycket energi och energikostnader 
som har sparats genom enbart datorstyrningen. Vid restaureringen har också gjorts 
andra energibesparande åtgärder, t.ex. har taket värmeisolerats och varmlufts- 
kanalerna tätats. Den energibesparing som skett är det sammanlagda resultatet av 
flera åtgärder och det är svårt att veta vilken besparing varje enskild åtgärd har givit.

Mätningar i andra kyrkor där datorstyrning införts styrker erfarenheterna från 
Ramundeboda kyrka. I exempelvis Rytterne kyrka i Västmanland har energiåtgången 
kraftigt minskat efter att en datorstyrning installerats. Eftersom man även här samti
digt har utfört andra energibesparande åtgärder är det emellertid svårt att ge siffer
värden på hur mycket datorstyrningen har betytt.

Datorstyrd intermittent uppvärmning i andra kyrkor

Datorstyrning av uppvärmning i kyrkor har uppenbarligen ett stort intresse. An
läggningen i Ramundeboda har snabbt fått efterföljare även innan erfarenheterna 
hade summerats. Efter att Riksantikvarieämbetet gjort den inledande kravspecifice
ringen på en datorstyrd intermittent uppvärmning i kyrkor samt anläggningen i 
Ramundeboda planerats har datorstyrd värme bland annat installerats i kyrkor på 
Gotland, i Västerås och Arboga. Tekniken är klart under utveckling och utbredning. 
Genom en konsekvent datorstyrd intermittent uppvärmning kan risken för klimat
skador i kyrkorna minska på samma gång som kostnaderna för uppvärmningen 
sjunker. Kulturminnesvård och ekonomi går här hand i hand.
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BILAGOR

Bilaga 1
Redovisar generella krav på styrsystem för intermittent uppvärmning i äldre, kultur
historiskt värdefulla kyrkor.

Bilaga 2
Redovisar förfrågningsunderlaget för datorsystemets upphandling samt utdrag ur 
preliminära entreprenadhandlingar.
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Bilaga 1

1990-09-19

FÖRFRÅGAN AVSEENDE STYR- OCH REGLERSYSTEM FÖR ÄLDRE 
KYRKOR

Bakgrund
Många kyrkor och deras inredning skadas av stora 
svängningar i fukthalt. Trädetaljer spricker och murar vittrar sönder. Förr när kyrkorna i huvudsak var ouppvärmda gick nedbrytningen mycket långsamt. Med moderna uppvärmningssystem hålles temperaturen närmast konstant året om i kyrkorna. Det innebär att relativa fuktigheten kan bli mycket låg under vintern, vilket leder till att byggnadsmaterial och inredning torkar ut. På sommaren kan relativa fuktigheten bli mycket hög. Detta leder till att materialen uppfuktas.

Mål
Målet med detta arbete är att få fram ett styr- och reglersystem, som medger att genomsnittstempera- turen i kyrkan kan hållas låg under uppvärmnings- säsongen. Vid förrättningar i kyrkan skall temperaturen vara acceptabel ur komfortsynpunkt, men inte högre än vad som erfordras. Uppvärmnings- periodernas längd skall minimeras.
Avsikten är att systemet skall kunna plockas in i befintliga uppvärmningssystem utan större ombyggnader. Men systemet ska också kunna 
installeras i samband med utbyte av värmesystem och i nyproducerade kyrkor. Totalt räknar vi med att ett par tusen kyrkor i Sverige skulle kunna vara aktuella.
Styrsystemet ska, med eventuella tilläggsenheter, kunna användas för att styra alla förekommande typer av värmesystem. Vid kyrkor med direktei bör styrningen ske via pulserenhet för att erhålla jämnast möjliga värmetillförsel.
Tidprogrammeringen (tid för förrättningar) skall vara sa enkel att vem som helst (t ex kyrkvaktmästaren) skall kunna göra den efter att ha 
läst en kort beskrivning. Denna programmering skall helst kunna ske även på distans via allmänna telefonnätet. Programmeringen skall ske på ett så kraftfullt sätt att tidsåtgången för själva 
programmeringen ej avskräcker från användning av 
systemet.

Tänkt styrfunktion
Före installation skall kyrkans tidskonstant mätas
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eller beräknas. Även effektförbrukningen vid olika ute- och innetemperaturer skall mätas eller beräknas. Installerad värmeeffekt bestämmes.Normalt finns betydligt mer effekt tillgänglig än vad som erfordras för att konstanthålla rumstemperturen till 20°C vid lägsta utetemperatur (LUT). Men det kan tänkas att effekten i vissa fall kan behöva ökas för att uppvärmningstiden skall bli 
acceptabel.
Lufttemperaturen vid förrättningar skall väljas 
till exempelvis 17°C. Denna temperatur skall 
uppnås ett visst antal timmar före förrättningens början för att omgivande ytor skall hinna bli så varma att besvärande kallstrålning och kallras från väggar elimineras. Denna tid kan vara t ex 3 timmar för en stenkyrka och 1 timme för en träkyrka. Den höga temperaturen skall hållas konstant i t ex 2 timmar efter förrättningens början så att förrättningens längd ej behöver anges vid programmeringen.
All övrig tid skall lufttemperaturen minbegränsas till ett förutvalt värde, t ex 5°C.
Systemet skall ha en temperaturgivare ute och en eller flera temperaturgivare inne i rummet. Rumsgivarna skall placeras lågt t ex ca 1 m över golv i kyrkrummet.
Efter förrättningens slut skall värmetillförseln stängas av helt tills medelvärdet av rumsgivarna indikerar minimitemperatur. Därefter skall värmetillförseln övergå till PI-reglering med rumsgivarnas medelvärde som ärvärde.
Systemet skall optimera starttiden för uppvärmningsfasen med hänsyn till rådande utetemperatur, rumstemperatur och andra faktorer som påverkar uppvärmningstiden. När optimal starttid infaller, skall all värmeeffekt kopplas in. Huruvida detta kan medföra onormal nedsmutsning av väggar m m skall undersökas senare.
När rumsgivarna i medeltal indikerar rätt 
förrättningstemperatur, skall värmetillförseln övergå till PI-reglering där rumsgivarnas medelvärde används som ärvärde. Dock skall värmetillförseln minimibegränsas till ett efter utetemperaturen anpassat värde. Denna 
minbegränsning är till för att förhindra besvärande kallras från fönster och höga väggpartier.
Eftersom ingångsparametrarna kan vara dåligt kända kan viss mätning och efterjustering behövas under den första vintern. För att slippa ifrån detta är det därför ett önskemål att systemet utförs
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siälvadagtivt så att det själv kan anpassa siq rådande förutsättningar eller ändringar i förutsättningarna.
Tekniska krav
Systemet skall kunna styra:

Ventiler i vattenburna värmesystem.
Pulsning till direktelsystem.Eventuellt även binär effektstegsinkoppling.

Batteribackup för minst 2 veckor vid spänningsbortfall.
Jlågon form av felindikering skall finnas för 
spänningsbortfall, minnesförlust m m.
Medeltid mellan fel: Minst 20.000 timmar.
Vid fel i elektroniken skall utustningen kunna bytas på "5 minuter".
Systemet skall själv hålla reda på när det är sommartid.
Tidprogrammering skall enkelt kunna ske lokalt 
Programmeringen skall helst ske i "konverserande" to form, helst I klartext. Helst skall endast
förrättningarnas starttid anges.
Tidprogrammeringen skall helst kunna ske även på distans från terminal eller enkel persondator med 
modem, via det allmänna telenätet. Den centala enheten skall kunna betjäna en eller flera kyrkor.
Programmeringen skall kunna ske rullande ett år framåt i tiden. Det skall vara enkelt att både 
lagga till och ta bort förrättningstider. Förutom ett rullande veckoschema skall minst 10 fria tider kunna programmeras.
Systemet skall kunna förmedla en larmsignal från en hygrostat, om ett visst fuktvärde underskrids 
Denna signal skall kunna föras över till den 'centrala terminalen/persondatorn.

Administrativa föreskrifter
Förhandsoffert innehaIlande ungefärliqa nriser och teknisk beskrivning skall sändas till: P
Riksantikvarieämbetet Byggavdelningen, Vårdbyrån Box 5405114 84 STOCKHOLM
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Av offerten skall framgå om Ni har färdiga stvr- och reglersystem som klarar av beskriven styrfunktion och kravspecifikation. I så fall skall materialpriset anges. Även en uppskattning av installationskostnad inkl installationsmaterial är önskvärd. Prisexempel anges för ett vattenburet värmesystem med ventilstyrning och ett direktelsystem med termostater på radiatorerna I 
exemplen räknas med 100 kW installerad värmeeffekt yirektelsysstemet skall även pulsningsutrustning"

Om Ni inte har färdiga system som uppfyller våra krav, så vill vi veta om Ni kan åta Er att utveckla ett sådant. Vi vill veta ungefär hur mycket det 
skulle kosta att utveckla och hur utvecklingen skulle finansieras, vi skulle även i detta fall vilja veta storleksordningen på totalkostnaden per kyrka (material och installation).
Även kostnaden för centralenheten (terminal/ 
persondator) skall anges.
Ni kan även offerera andra system som Ni anser uppfylla målet, men som arbetar med annan 
styrfunktion eller inte uppfyller de tekniska kraven enligt ovan.
Referensobjekt skall anges om det redan utförts liknande anläggningar med samma funktion med Era utrustningar.
Frågor angående denna förfrågan kan ställas till:
Krister Berggren, B&E Byggkonsult AB 08-6654075

eller:
08-7552740°"' WahUngS InstaHationsutveckling AB

Förhandsofferten skall vara Riksantikvarieämbetet tillhanda senast 1990-10-05. rreamnetet
Två pilotinstallationer är planerade att utföras under december 1990. uuroras

Berggren S Engström Byggkonsult AB

Krister Berggren
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Bilaga 2

K-KONSULT

RAMUNDEBODA KYRKA I LAXÅ
RIKSANTIKVARIEÄMBETET
STOCKHOLM

K>o\ FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
till
KLIMAT- OCH VÄRMEFÖRBRUKNINGS- 
MÄTNING I RAMUNDEBODA KYRKA

K-Konsult Mellersta AB 
Örebro 921106 
Arkivnr 92/73
Littera 20015-004-40

K-HONSULT
Michael Nilsson/EH

BAKGRUND
I Ramundeboda träkyrka i Laxå har det installerats 
ett luftvärmesystem. Systemet styrs och regleras 
från en centralenhet där valfria perioder med an
tingen hög eller låg lokaltemperatur kan bestämmas.
I reglercentralen beräknas optimal tidpunkt för 
start av värmetillförsel beroende på rådande utom- 
hustemperatur.I reglercentralen bestämmes också driftparametrar 
för ett radiatorsystem (betjänande annan lokal) och 
en ventilationsanläggning för kyrkorummet.
Riksantikvarieämbetet i Stockholm önskar nu genom
föra en klimatmätning i kyrkorummet där storheterna 
lufttemperatur och relativ fuktighet registreras 
under en eldningssäsong. Kyrkans värmeförbrukning 
planeras också att mätas med värmemängdsmätare i 
panncentral.
Mätningarna beräknas starta i månadsskiftet novem
ber, december -92 och upphöra april -93.

MÄTNINGAR

MÄTNINGAR AV TEMPERATUR OCH RELATIV -FUKTIGHET.
skall ske i 3 st punkter i kyrkorummet samt i 1 st 
punkt placerad utomhus.
Se bilaga 1.
Mätvärdesinsamling kan, valfritt för anbudsgivaren, 
ske genom komponenter som avläses på matplatsen 
eller som avläses i centraldator via telemodem. 
(Telefonjack finns i sakristia).
Mätvärden skall registreras 1 gång per timma konti
nuerligt under mätperioden om 20 veckor.
Minsta antalet avläsningar och minsta antalet kali- 
breringar av använda givare skall vara 10 st respek
tive 4 st.
Mätvärden skall redovisas i tabell och diagramform 
för varje givare vid varje avläsningstillfälle. 
Mätvärden skall kunna relateras till klockslag och 
datum under hela mätperioden. Utförda kalibreringar 
skall redovisas i signerade protokoll.



K-KONSULT
Michael Nilsson/EH

Matområdet för temperaturgivare skall vara -3Qo C - 
+500 c. Matområdet för relativ fuktgivare skall vara 0-100% RF.
I entreprenaden skall, förutom det ovan beskrivna, 
ingå montering och demontering av erforderlig mät
utrustning.

MÄTNING AV VÄRMEFÖRBRUKNING
skall ske i panncentral vid inkoppling till 
markförlagd hetvattenledning försörjande kyrkan.
Se bilaga 2.
Mätkomponenter av typ Armaturj onssons kompletta 
värmemätarpaket, AJ 7273-2 eller likvärdigt skall 
utgöras av flödesmätare med pulsgivare, temperatur
givare i tillopps- och returledning samt integre- 
ringsverk med visning av flöde (1 m3/h, skalenhet) 
och energimängd (10 kWh/skalenhet).
I entreprenaden skall ingå ovan beskrivna komponen
ter samt installation av dessa.

ANBUD
I anbuden skall framgå delpriser för:

a) Mätning av temperatur och relativ fuktighet med 
redovisad särkostnad för avläsningar och kalibrering.

b) Enligt alt (a) dock här med endast 2 st 
mätpunkter, punkt 1 och 2.

c) Komponent och installationskostnad för 
mätning av värmeförbrukning.

Anbud gällande samtliga poster a, b, c eller delar 
därav skall sändas till:
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UpDOraosnummer80051-001-40
Kapitel . AnonngPM NR 3 FÓR 57 LUFTBEHANDLING S.ca inom kapitel1

TO. 1

K)VD

Följande ändringar av entreprenadbeskrivning 
910531 skall gälla.

Luf.tbehandlingsaggregat

TAI
Reglerutrustning med funktion och nedan angivna 
komponenter avgår.
RC1/TA1 AVGÅR 1 StGT1/TA1 AVGÅR 1 stGT3/TA1 AVGÅR 1 stSV1/TA1 AVGÅR 1 st

TA2/FF2
Reglerutrustning med funktion och 
komponenter avgår.

nedan angivna

Elskåp typ ELQV-AE AVGÅR 1 st
Ställdon fabrikat TA, SV2/TA2 AVGÅR 1 st
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Mange Ennet

8 S.TYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM
Denna beskrivning ansluter till AMA -83.

Funktionsöversikt
System som skall styras och regleras i
Ramundeboda träkyrka är:
o 1 st aggregat, TAI och shuntgrupp,

SG1/TA1, för luftvärmesystem i kyrko
rummet. Aggregatet cirkulerar och värmer 
återluft.

o 1 st aggregat, TA2/FF2, försett med
värmeväxlare och shuntgrupp SG2/TA2. 
Aggregatet ventilerar lokalen med till- 
och frånluft samt värmer tilluften.

o 1 st shuntgrupp, SG3/RAD, för radiator
system i till- och bisättningsbyggnad

Allmänna tekniska data for komponenter mmskall stvras
TAI,SG1 - luftflöde

maximal tilluftstemperatur, 320 c
återluftstemperatur, 17° c 
temperatur värmevatten,55/300 c
maximalt tryckfall i värme
batteri, 10 kPa 
elanslutning 380 V, 3-fas,50 Hz

TA2/FF2 - tilluftsflöde, 0,5 m3/s
frånluftsflöde, 0,5 m3/s 
tilluftstemperatur, 17° c 
återluftstemperatur, 17° C 
uteluftstemperatur, - 200 c 
temperaturverkningsgrad för 
värmeåtervinnare, 60%

- elanslutning 380 V, 3-fas,50 Hz
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SG3/RÅD/ - värmevattenflöde, 0,10 l/s
tryckfall primärt ca 15 kPa 
värmevattentemperatur
55/450 C

Handlingen är skriven oberoende fabrikat av 
reglerutrustningar.
De angivna objektens styr- och reglerfunktioner 
kan valfritt, om möjligt, skötas av en regler
central eller en central per nedan angiven 
styr- och reglerfunktion.
I anbudet skall dorkf oavsett valt antal 
reglerutrustningar, anges ett separat nrig för 
den reclerutrustnincr som endast uppfyller styr- 
OCh real er funk t ionp.n för TAI ■
Vidare skall klart framgå i anbudet garanti
tider hos ingående reglerkomponenter och vilka 
reglertillverkarens möjligheter är att efter 
intallation och garantitider ge anläggningen 
service, lokalt på installationsorten, med av
seende på reservdelar och reparationer.

Gränsdragning mellan venti 1 at i onsentreprcmfn-VE och piontrpprp.nrtr. EE
Moment Tillhör

o Apparatskåp för styr- och
reglerutrustning VE

o Kablage för och inkoppling av
styr- och reglerutrustning EE

o Säkerhetsbrytare EE
o Reglerutrustningar (styrfunk

tionsenheter, givare, styrdon, 
shuntgrupper etc) VE
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A7

A7.28

A7.4

A7.48

MÄRKNTNG öROVNTNG m m

Märknino - stvrnino och övervakning
Märkning av manöverorgan skall utföras med be
nämning samt betj äningstext.
Märktext utförs med en texthöjd av 12 mm på 
apparater utanför apparatskåp.

Iniustering och provning

Iniusterina och nrovnjna - stvrning och över-

Entreprenören skall utföra injustering av i 
entreprenaden ingående utrustningar och kompo
nenter till i handlingarna angivna värden och 
funktioner.
För reglerutrustning skall redovisas samtliga 
inställbara variablers inställning.

1 UV V u -,
Entreprenören skall till(entreprenören lämna en 
detaljerad och tidsatt tidplan över injuste
rings- och provningsperioden.
Injustering får inte utföras förrän samtliga 
arbeten, även sidoentreprenader, som kan på
verka injusteringar, är slutförda.
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A7.5

A7.53

Inforaiatinn till drift- och underhållspersonal

Information till dr-i ft- och iinderhållsr»e-r-gon»'|
~—stvrning noh övervakning
Entreprenören skall informera beställarens 
drift- och underhållspersonal om funktionssätt 
samt drift och underhåll av i entreprenaden in
gående utrustning.
Information till personal utförs med den 
tekniska dokumentationen som grund och består 
av två huvuddelar:
1. Teoretisk instruktion. Denna sker vid an

läggningens färdigställande.
2. Genomgång på platsen. Denna sker vid två 

tillfällen, dels vid entreprenadens 
färdigställande, dels vid garantitidens utgång.

Entreprenören avsätter 12 h till utbildn-ing av 
beställarens drift- och underhållspersonal.
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A3.28

TFKNTSK nOKIIM-NTłTTnN
Överlämnade handlingar skall vara på svenska.
Datablad, broschyrer, tillverkarens drift- och 
underhållsinstruktioner av s k "standardutför
ande" godtas under förutsättning att:

principscheman, flödesscheman etc överens
stämmer med projekts utförande
beteckningar skall överensstämma med märkskyltar
typ, storlek, utförande etc skall tydligt 
markeras
för detta projekt onödiga texter, bilder 
etc avlägsnas

Bygghandlingar - stvrning och övervakning
Entreprenören utarbetar och tillhandahåller 
följande handlingar:
Samtliga ritningar utförs i storlek A3 eller SEN 3 36 03 12.

Apparatlista enligt SEN R 36 03 12 
Apparatskåp. Dispositionsritningar över 
apparatskåp
Förbindningsschema. Inre och yttre 
(kopplingstabeller)
Kabellista, kabelnummer
Kretsscheman (anläggningsdel och typkret
sar) enligt SEN 02 07 21
Placeringsritningar (apparater och komponenter )
Måttskisser
Översiktsscheman
Funktionsbeskrivning
Skyltlista
Ritningslista enligt SEN R 36 03 12
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A8.381

A8.382

A8.481

A8.581

Underlag for relat1m«;handllngar - styrning och
övp-rvaknina
Entreprenören tillhandahåller underlag för 
relationshandlingar.

Relationshandlingar - styrning och övervakning
Entreprenören tillhandahåller relationshand- 
lingar.

Underlag för drift-instruktioner - styrning ooh
övervaknino
Underlaget skall tillhandahållas i tre om
gångar.

Underlag för underh*i]sinstruktinner - stvrnlnpoch nyprvakninn
Underhållsinstruktioner levereras till bestäl
laren vid slutbesiktningen. Entreprenören skall 
på separat lista ange vilka underhållsrutiner 
med tidsintervall som måste utföras under 
garantitiden för att garantin ej skall ifråga 
sättas.

i Uoooraosnamr.

.8-KQNSULT RAMUNDEB0DA KYRKA 
RAMUNDEBODA FÖRSAMLING LAXÅ

Froientnummer

UoDoraasnummer80051-001-40

U

Keoll®1 .. .. Anoring Sida iPM NR 3 FOR STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 8

STYR- QCH QVFRVAKNINGSENHETER I TEKNISKA SVSTRY

UO UTRUSTNINGAR Myn SAMMANSATT FUNKTION FÖR STYR
NING och övervakning av tekniska system
Entreprenören skall tillse att valda apparater 
kan fungera tillsammans med ävriga komponenter 
i.reglerkedjan och att önskade funktioner upp
nås vid apparaternas sammankoppling sinsemellan.
Vidare att apparat vad gäller statiska och 
dynamiska egenskaper, anpassas till det styrda, 
reglerade och övervakade objektets egenskaper.

UO. 13 Styrutrustning för värmeinstallation
S.TYRt OCH REGLER-FUNKTION OCH -UTRUSTNING FÖR 1RA.nTATORBVSmE^
Komplett styr- och reglerutrustning med följande funktion:
Radiatorsystemets framledningstemperatur skall 
regleras efter rådande utetemperatur.
Sambandet mellan ute- och framledningstempera
tur skall anges med ett antal valbara styr- kurvor.

Styrutrustning för luftbehandlings:nstallatinn
STYR- OCH REGLER-FUNKTION OCH -UTRUSTNING FÖR 1
VENTILATIONSAggregat TA2/FF2
Komplett styr- och reglerutrustning med föl
jande funktion:
Temperaturgivare i tilluftskanalen styr via 
reglercentral styrventilen i shuntgruppen 
(SG2/TA2) så att inställd temperatur på till- uftdon, 170 c, erhålls.
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Frostskyddsvakt mellan frånluftsfläkt och 
värmeväxlare stoppar tilluftsfläkten vid in
ställd temperatur för avfrostning via från
luftsf läkten. Efter avfrostning återgår aggre
gatet TA2/FF2 till normal drift. Vid normalt 
stopp eller utlöst larm från frysskyddsgivare 
vid vattenvärmebatteriet stoppar tillufts- och 
frånluftsfläkt omedelbart.
Vid stillastående håller reglercentralen 
konstant reglervattentemperatur och vid för 
lågt värde ges larm.
Spj allen för ute- och avluft stängs vid stopp 
av tilluft- och frånluftfläkt.
Start av aggregatet skall ej kunna ske då, i 
kyrkorummet placerad relativfuktgivare indike
rer för lågt värde. Fuktgivaren skall vara in- 
ställbar. Aggregatet skall även under drift 
stoppa då fuktgivarens värde underskrides.
Separat varvtalsreglering av fläktarna skall 
ske med stegtransformatorer, 3-stegs.
Tidsstyrning och start av aggregatet skall ske 
med timer (levereras av elentreprenör) placerad i betjänad lokal.
Larmer skall kunna avläsas från:

termokontakt tilluftsfläkt 
termokontakt frånluftsfläkt 
frysskyddsgivare

Vidare skall driftläge av fläktar och högt 
tryckfall i filter indikeras.
(Aggregatet TA2/FF2 (tillhörande annan entre
prenad) som skall betjänas av reglerutrust- ningen är:
Luftbehandlingsaggregat av fabrikat Sefovent 
typ VXQV-315-VT-632-0 komplett utförd med 
filter, till- och frånluftsfläktar, värme- 
rörsväxlare med frysskyddsvakt samt värme
batteri typ 632 för värmevatten. Till apparaten 
levereras avstängningsspjäll typ STI-63-M3 för 
tilluften och ST2-63-M3 för frånluften, 
komplett med spjallmotor.)
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STYR- OCH RKGTVR-FUNKTION OCH -UTRUSTNING
FOR LUFTVÄRMFAGGREGAT. TAI
Komplett styr- och reglerutrustning med följande funktion:
Reglersystemet skall ha en temperaturgivare ute 
och minst 4 st temperaturgivare inne i rummet. 
Rumsgivarna skall placeras lågt ca 1 m över 
golv i kyrkrummet.

V
Lufttemperaturen vid förrättningar skll väljas 
till 170 c. Denna temperatur skall uppnås 1 
timme före förrättningens början så att om
givande ytor skall hinna bli så varma att be
svärande kallstrålning och kallras från väggar 
elimineras. Den höga temperaturen skall kunna 
hållas konstant i t ex 2 timmar per förrätt
nings t ill fälle . All övrig tid skall lufttempe
raturen minimibegränsas till ett förbestämt värde, 80 c.

Efter förrättningens slut skall värmetill
förseln stängas av helt tills medelvärdet från 
rumsgivarna indikerar minimitemperatur. Där- 
efter skall värmetillförseln styras och regle
ras via rumsgivarnas medelvärde så att minimi- 
temperaturen upprätthålles i lokalen.
Systemet skall optimera starttiden för uppvärm- 
nlngsfasen med hänsyn till rådande rumstempera
tur, utetemperatur och uppkommande hastiga 
väderomslag, som påverkar uppvärmningstiden.
När optimal starttid infaller skall all 
värmeeffekt kopplas in. Dock skall inblåsnings- 
temperaturen ej vid något tillfälle överstiga 
320 c.

Förrättningar sker företrädesvis söndagar och fredagar, ca 2 h per gång.
Enstaka tillfällen användes kyrkan även på onsdagar.
Vidare skall, för att undvika ändringar i ljud
nivåer under förrättningen TAl:s fläkt vara i 
drift hela förrättningstiden.
Önskad rumstemperatur, 170 c, skall via rums
givarnas medelvärde upprätthållas under inställd tid.

1 St
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Eftersom erforderliga ingångsparametrar är 
svårbestämbara skall systemet för optimerings- 
tiden vara adaptivt så att det automatiskt an
passar sig till rådande förutsättningar eller 
ändringar i förutsättningarna.
Tidprogrammering skall enkelt kunna ske lokalt. 
Programmeringen skall ske i "konverserande" 
form i klartext. Helst skall endast förrätt
ningarnas starttid anges.
Programmeringen skall kunna ske rullande ett år 
fram i tiden. Det skall gå att både lägga till 
och ta bort förrättningstider.
Förutom ett rullande veckoschema skall ca 10 

fria tider, utanför veckoschemat kunna program
meras . Systemet skall automatiskt hålla reda på 
när det är sommartid.
Systemet skall kunna förmedla en larmsignal 
från en hygrostat om ett visst fuktvärde under- 
skrides.
Batteribackup för minst 2 veckor vid spännings- 
bortfall skall finnas. Någon form av felindike
ring skall finnas för spänningsbortfall.
(Aggregatet TAI (tillhörande annan entrepre
nad), som skall betjänas av reglerutrustningen är:
Luftbehandlingsaggregat av Fläkts fabrikat typ 
KLA, kombination 5, storlek 4 för cirkulation" 
och värmning av återluft).

Förtillverkade shuntarupper

SGI/TAI (Levereras av VE, installeras av RE)
Shuntgrupp för fördelning av värmevatten till luftvärmeaggregat, TAI
Komplett med trevägsventilz avstängnings- och 
reglerventiler samt termometrar på primär- och sekundärsida.
Tekniska data:

Flöde, q = 0,30 l/s. Tryckfall primärt ca 15 kPa.
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SG2/TA2 (Levereras av VE, installeras av RE)
Shuntgrupp för fördelning av värmevatten till 
ventilationsaggregat, TA2.
Komplett med trevägsventil, avstängnings- och 
reglerventiler samt termometrar på primär- och sekundärsida.
Tekniska data:
Flöde, q = 0,09 l/s. Tryckfall primärt ca 15 
kPa.

SG3/RAD (Levereras av VE, installeras av RE)
Shuntgrupp för fördelning av värmevatten till radiatorsystem.
Komplett med trevägsventil, avstängnings- och 
reglerventiler samt termometrar på primär- och sekundärsida.
Tekniska data:
Flöde, q = 0,10 l/s. Tryckfall primärt ca 15 kPa.
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^JLadiatorsystemet

Reglercentralens huvudsakliga funktion är följande:

Framledningstemperaturen till radiatorerna i bisättnings- och tillbyggnad styrs 
av rådande utomhustemperatur enligt en reglerkurva. Kurvan kan varieras från 
linjärt beroende av utomhustemperaturen till icke linjärt. Detta genom att an
vända 4 st brytpunkter på kurvan. Vid dessa punkter kan valfria utomhus- och 
framledningstemperaturer väljas.
Vidare stoppas och startas cirkulationspumpen för radiatoranläggningen 
automatiskt när utomhustemperaturen över- respektive underskrider en viss 
valbar temperatur.

Konstruktionsdata för varierbara storheter i radiatorsvste.met är fse isticks w
kstr beteckningar);

Utekompenseringskurva med 4 st brytpunkter (SG3-RAD)

Utomhustemperaturer Framledningstemperaturer
,z?Z. oc ;o

\

o O
-£oc .!$?.. oc

oc O O

oc

Pumpstoppstemperaiur, tillslag, 
utetemperatur N o O

PumpstoppStcmpeiatur, frånslag, 
utetemperatur o O

B-SOHSULT
4

Reglercentralens huvudsakliga funktion är följande:

Tilluftstemperaturen i ventilationsluften värmes till och konstantbålls på in
ställd valbar temperatur. r

Frysskyddsyakt stoppar ventilationsaggregatet då frysrisk i vatten- 
yärmebatteriet föreligger. Start av aggregat sker automatiskt då frysrisk ej 
foreligger.

Start av ventilationsanläggningen blockeras när relativa fuktigheten under
skrider inställt valbart värde.
Blockeringen upphör då relativa fuktigheten överskridit inställt valbart värde.

Vidare stoppas och startas cirkulationspumpen för värmevattnet till luft- 
värmaren när utomhustemperaturen över- respektive underskrider en viss 
valbar temperatur. Indikering fås i reglercentralen då tryckfall över filter 
överskrider inställt värde.

o Tiiluftsbörvärde, ventilation
(BT1-TA2) samma temperatur 

som rumsbörvärde
hög temperatur

Jl. . OC

0 Fry sv aktsutlösningstemperatur 
(GT8-TA2) s .oc

0 PumpstoppsiSmpeiątur, tillslag, 
utetemperatur /å .OC

0 Pumpstoppstbmpeiaiur, frånslag, 
utetemperatur /c .OC

0 Frånslag fuktblockering TA2 (GM1) K . %

0 Tillslag fuktblockering TA2 (GM1) 4L. %
0 Avfrostning tillslagstemperatur z .oc
0 Avfrostning frånslagstemperatur ±... oc
o Avfrostningstid z min
0 Fördröjningstid filtervakt (GP1-TA2) z min
0 Fördröjningstid filtervakt (GP2-TA2) z min



K-KONSULT i

&,\V-
ANVÄND ARANVISNING TILL REpUllACENTML FOR 
VARMESYSTEM I RAMUNDEBO®A^fTRKA

ALLMANT

Reglercentralen styr och reglerar ett luftvärmesystem i kyrkorummet, fram- 
ledningstemperatur till ett radiatorsystem i tillbyggnad och bisättningsav— 
delning. Vidare styrs och regleras en ventilationsanläggning betjänande 
kyrkorummet samt till- och frånslag av elvärme i kyrkobänkar.

ANVISNING FOR TNSTÄTIMNG-AVVABIEKBARA STORHETER I 

..,Xufty_ännesysteme-t

Reglercentralens huvudsakliga funktion är följande:

Valfritt kan väljas perioder med hög eller låg temperatur i kyrkorummet.
I reglercentralen kan väljas perioder med, här anges till-, frånslagstid och 
veckodag, hög rumstemperatur. Varje veckodag kan ha 3 perioder. Övrig tid 
får automatiskt låg temperatur. Dessa tider kan valfritt automatiskt återkomma 
varje vecka eller ändras manuellt under veckan.
Vidare kan 10 st extra tider, som anges med datum, till- och frånslagstid 
väljas i centralen. Dessa extra perioder, med hög rumstemperatur, kan alltså 
infalla oberoende det återkommande veckoschemat.

I reglercentralen beräknas automatiskt när värmetillförseln till lokalen, bero
ende av uteluftstemperature^behöver starta för att rumstemperaturen skall nå 
det höga värdet vid önskad tidpunkt. D v s vid angivet klockslag och dag 
kommer hög rumstemperatur att råda. Någon tidsmarginal innan önskad för- 
rättningstid behöver således ej anges.

Vidare stoppas och startas cirkulationspumpen för värmebatteriet till luft— 
värmaren när utomhustemperaturen över- resp underskrider en viss valbar 
temperatur. Indikering i reglercentralen fås när relativ fuktnivå underskrider 
visst valbart värde.

Reglersystemet skall alltså bidraga till att rummet uppvärmes till hög tempe
ratur under så kort tid som möjligt, övrig tid skall det råda så låg temperatur 
som möjligt.

R-KOHSULT 2
#•

Konstruktionsdata för .varierbara storheter i luftvärmesystemet arise.

Rumsbörvärde, hög temperatur (BT1-TA1) 

Rumsbörvärde, låg temperatur (TAI)

Tillslag lågt fuktlarm 

Frånslag lågt fuktlarm

PumpstoppsfempsMliir tillslag utetemperatur 
(P1/TA1)

PumpstoppsfiTnpeotur frånslag utetemperatur

Elvärme i bänkar 
blockeras vid utetemperatur

11 OC
...loe

M..%
SL%

JA... OC 

JA.... OC

/s OC
Elvärme i bänkar
blockering upphör vid utetemperatur 

Minbegränsning tilluft, värme 

Maxbegränsning tilluft, värme 

Elvärme i bänkar, tillslagstid

JA.... OC

.?.... oC
AA... oC

min 
innan vald 
period med 
hög temperatur 
startar

!5

Elvärme i bänkar, frånslagstid samma tid som 
period med hög 
temperatur 
valts att 
upphöra

Beträffande insta ____ ______ _______________________
rin&-S.e_L^jn.dis_&_Gvu::s text "Instruktion för larmhantering och för ändring av 
tider".
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