Dimensionering
& räkneexempel
Evertherm SEW är ett unikt systemkoncept som tar vara på upp till
95 % av spillvattnets energi och gör det möjligt att återföra den energin
till fastigheten. Konceptet som gör det möjligt är ackumulering över
dygnet i kombination med beprövade material och effektiv överföring
mot fastighetens värme- och varmvattensystem.

EVERTHERM
HÅLLBAR ENERGI
SPILLVÄRME
I FASTIGHETER
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Systembeskrivning

HÖG ÅTERVINNINGSGRAD
Möjliggörs av genom att energi utvinns i kollektortank och när energin där är slut – dvs när
tanktemperaturen är sänkt till önskad temperatur – finns det buffrad energi redo i bufferttank.
På detta sätt återanvänds all tillgänglig energi och kan återföras till fastigheten i form av både
varmvattenbereding och värme till värmesystemet.
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Pumpgrop är främst en garant för
driftsäker och störningsfri vardag för
de som lever och bor i fastigheten.
Den säkerställer att det alltid finns
bräddavlopp ur fastigheten. Tekniskt
för Evertherm systemet finfördelas
spillvattnet när det med tuggerpump
pumpas vidare för energiutjämning
och ackumulering i bufferttank.

Bufferttank är den utjämnande
faktorn i Evertherm-systemet som
möjliggör den höga återvinnings
graden. Här finns energi att hämta
när det behövs.

Kollektortank är där energi utvinns
med hjälp av Evertherm Kollektor.

Pumpgrop innehåller:
• Pump för pumpning mot bufferttank
• Nivågivare
• Tempgivare
• Överfyllnadsgivare
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Bufferttank innehåller:
• Pump för pumpning mot kollektortank
• Nivågivare
• Tempgivare
• Överfyllnadsgivare
• Omrörningsfunktion mot sedimentering

Kollektortanken innehåller:
• Pump för pumpning mot utgående
spillvatten
• Evertherm Kollektor
• Nivågivare
• Tempgivare
• Överfyllnadsgivare
• Omrörningsfunktion mot sedimentering

Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
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Dimensionering

För att erhålla rätt antal kombination av systemets ingående återvinningsmoduler
kontaktas antingen konsult eller tekniker på Ecoclime: support@ecoclime.se eller
090-77 19 00 eller så beräknas effekten enligt nedanstående exempel:

Återvinningspotentialen finns i den energi som
finns i spillvattnet som rinner ur fastigheten. Normalt
finns stor potential med dygnsmedeltemperatur
kring 25 grader, beroende på andel varmvatten,
närhet till fastigheten och förläggning av rörsystem.
Energiinnehållet i spillvatten påverkas främst av
avkylningen av rörsystemet på grund av förläggning i
fastigheten. Bäst energiprestanda ges av ett konstant
flöde med jämn temperatur, detta är mycket ovanligt
i flerbostadshus. Den viktigaste faktorn för ett väl
fungerande system är att balansera mängden spillvatten mot volym på tankmoduler i kombination med
hur snabbt energin kan utvinnas/överföras tillbaka
mot fastigheten.
Återvinningspotentialen anges i MWh/år eller i
kWh/m2, år mot den yta uppvärmd till 10 grader
eller mer, Atemp. Det finns en naturlig koppling
mellan varmvattenförbrukning och energiinnehållet i
spillvattnet från fastigheten.

riation beroende på boendetyp och beteendemönster. Spillvattenflöden per dygn är i flerbostadshus i
princip samma som inkommande totala flödet av
stadsvatten till fastigheten.
För befintlig fastighet är dygnmedel för spillvattenflödet enkelt att få fram, då enbart försumbara
vattenmängder ej passera ut genom spillvattensystemet. Ett bra medelvärde fås helt enkelt genom
avläsning av totala vattenflödet in till fastigheten
(avläsning vattenmätare).
Andra sätt att bedöma dygnsmedelvärde för spillvatten kan man utgå från antal lägenheter och räkna
med ett medel antal personer per lägenhet (exempelvis 2,1 personer per lägenhet).
För fastigheter under projektering kan man utgå
från de olika lägenhetstyper och beräkna förväntat
antal personer i fastigheten med hjälp av antal personer som anges i BEN, se tabell nedan.

Medeltal för vattenförbrukning anges av Svenskt
vatten till ca 140 liter per person och dygn, stor va-

BEN – antal personer per lägenhet
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Beräkna antal personer / lägenhet

Antal personer per lägenhet anges i BEN och om man vet fördelningen av
lägenhetstyper kan man beräkna fram ett troligt dygnmedelflöde. Se även
diagram PE vid olika konfig av LGH med några olika fördelningar inlagda.
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25% 1:or, 25% 2:or, 25% 3:or, 25% 4:or
Enbart 2:or
Enbart 1:or

Exempel 1:
För enbart 3:or med 60 lägenheter innebär det motsvarande
130 personer (PE)
Exempel 2:
För en mix med 10% 1:or, 20% 2:or, 30% 3:or, 20% 4:or och 10% 5:or
med 125 lägenheter innebär det motsvarande 250 personer (PE)
Exempel 3:
För enbart 1:or med 160 lägenheter innebär det motsvarande
230 personer (PE)
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Beräkna vattenförbrukning
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Exempel 1:
För enbart 3:or med 60 hyreslägenheter innebär det motsvarande 130 personer (PE).
Hyreslägenheter ligger normalt i det högre intervallet av vattenförbrukning, räkna med
150 liter/person,dygn.
Det innebär 18 2m3
spillvatten/ dygn.
160 liter/dygn,person
180 liter/dygn,person
00 liter/dygn,person
Exempel 2:
För en mix med 10% 1:or, 20% 2:or, 30% 3:or, 20% 4:or och 10% 5:or med 125
2 2 0 liter/dygn,person
bostadsrättslägenheter innebär det motsvarande 210 personer (PE). BRF’er ligger
normalt i det lägre intervallet av vattenförbrukning, räkna med 120 liter/person,dygn.
Det innebär 25 m3 spillvatten/ dygn.
Exempel 3:
För enbart 1:or med 160 studentlägenheter innebär det motsvarande 230 personer
(PE). Med studentboende förväntas hög förbrukning per person, räkna på 200 liter/
person, dygn. Det innebär 32 m3 spillvatten/ dygn.
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Spillvattenflöde

Energiinnehållet i spillvatten påverkas främst av
tank. På detta sätt återanvänds all tillgänglig energi
Energiinnehållet i spillvatten påverkas främst
av avkylningen av rörsystemet pga förläggning i
avkylningen av rörsystemet pga förläggning i fastoch kan återföras till fastigheten i form av både
fastigheten.
Bäst
energiprestanda
ges
av
ett
konstant
flöde med jämn temperatur, detta är tyvärr
igheten. Bäst energiprestanda ges av ett konstant
varmvattenberedning och värme till värmesystemet.
mycket
ovanligt
i flerbostadshus.
Detta gör ackumuleringsprincipen i Evertherm mycket viktig.
flöde
med jämn
temperatur,
detta är tyvärr mycket
Vid projektering av varmvatten utgår man normalt
ovanligt i flerbostadshus. Detta gör ackumuleringsett varmvattenbehov på 25 kWh/m2,år. Detta är
principen
i Evertherm mycket viktig.
Hög återvinningsgrad
möjliggörs av genom från
att energi
utvinns i kollektortank och när energin där
ett förenklat sätt att beskriva ett beteendestyrt varmslut - dvs när tanktemperaturen
är sänkt vattenbehov
till önskadsom
temperatur
- finns
deteffekttoppar
buffrad energi redo
Högäråtervinningsgrad
möjliggörs av genom att
grovt sett har
två stora
i
bufferttank.
På
detta
sätt
återanvänds
all
tillgänglig
energi
och
kan
återföras
till fastigheten i
energi utvinns i kollektortank och när energin där är
där mycket varmvatten förbrukas på tidig morgon
form
av både
varmvattenberedning
och värme
tillmer
värmesystemet.
- dvs när
tanktemperaturen
är sänkt till önskad
och en
utjämnad topp under sen eftermiddag/
gen av rörsystemetslut
pga
förläggning
i
temperatur - finns det buffrad energi redo i buffertkväll. Se diagram –spillvatten från fastighet.

de med jämn temperatur, detta är tyvärr
Vidmycket
projektering
gsprincipen i Evertherm
viktig. av varmvatten utgår man normalt från ett varmvattenbehov på 25 kWh/m2,år.
Detta är ett förenklat sätt att beskriva ett beteendestyrt varmvattenbehov som grovt sett har två
stora
inns i kollektortank och
näreffekttoppar
energin där där mycket varmvatten förbrukas på tidig morgon och en mer utjämnad topp
under
sen
eftermiddag/
kväll. Se diagram –spillvatten från fastighet
mperatur - finns det buffrad energi
redo
SPILLVATTEN FRÅN FASTIGHET

rgi och kan återföras till fastigheten i
systemet.

tt varmvattenbehov på 25 kWh/m2,år.
varmvattenbehov som grovt sett har två
idig morgon och en mer utjämnad topp
n fastighet

I de beräknings- och simuleringsverktyg som används för att beräkna återvinningspotentialen för
Evertherm SVF kan dessa variationer ändras utifrån de reella behoven i just din fastighet.

I de beräknings- och simuleringsverktyg som används för att beräkna återvinningspotentialen för Evertherm
SEW kan dessa variationer ändras utifrån de reella behoven i just din fastighet.

att beräkna återvinningspotentialen för
eella behoven i just din fastighet.
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Beräkna återvinningspotential

Återvinningspotential utifrån omfattande beräkningar och simuleringar av
olika kombinationer av de ingående komponenterna i Evertherm SEW har
följande sammanställning utformats. Syftet är att på ett enkelt sätt få en insyn
i återvinningspotentialen i just din fastighet, oavsett om det avser nybyggnation
eller en befintlig fastighet.

ÖVERSIKT - ÅTERVINNINGSPOTENTIAL

70

70

60

60

40

40
25

25

5

10

15

20

25

30

Spillvattenflöde (m3/dygn)

5

10

15

20

25

30

15
35

Nominell
värmeeffekt
VP
(kW)
Nominell
värmeeffekt
VP
(kW)
Nominell
värmeeffekt
VP
(kW)

120
120

200-250

200-250

150-200

150-200

100-150

100-150
50-100
0-50
50-100

0-50

15
35

Spillvattenflöde (m3/dygn)
3

Spillvattenflöde (m /dygn)

Exempel 1:
Fastighet med Atemp= 5000 m2 med enbart 3:or, 60 hyreslägenheter med 130
personer med totalt spillvattenflöde om 18 m3 per dygn. Återvinningspotentialen med
en 25 kW värmepump (VP) är ca 120 MWh/år med total tankvolym om ca 40 % av
18 m3, vilket motsvarar ca 24 kWh/m2, år
Exempel 2:
Fastighet med Atemp= 7200 m2 med en mix med 10% 1:or, 20% 2:or, 30% 3:or, 20%
4:or och 10% 5:or, 125 bostadsrättslägenheter med 210 personer med total spillvattenflöde om 25 m3 per dygn. Återvinningspotentialen med en 40 kW värmepump
(VP) är ca 160 MWh/år med total tankvolym om ca 40 % av 25 m3, vilket motsvarar
ca 23 kWh/m2, år
Exempel 3:
Fastighet med Atemp= 8200 m2 med enbart 3:or, enbart 1:or med 160 studentlägenheter med 230 personer med total spillvattenflöde om 32 m3 per dygn. Återvinnings
potentialen med en 60 kW värmepump (VP) är ca 220 MWh/år med total tankvolym
om ca 40 % av 32 m3, vilket motsvarar ca 27 kWh/m2, år
Version: 210330
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Placering av tankar

Placering av tankar avgörs främst av vilka ytor och lokaler som finns i anknytning till fastigheten. Viktigt att tillse att utgående spillvatten från fastigheten kan
samlas till en punkt där man placerar pumpgrop, man kan även ha flera separata
pumpgropar för att samla ihop allt spillvatten. Evertherm SEW har eget styr- och
optimeringssystem som utifrån fastighetens anpassar och maximerar återvinningen. Styrsystemet har kontinuerlig övervakning och larmsystem som dessutom har
serviceindikatorer för pumpar som i god tid ger info om eventuell åtgärd.

Tankar placerade inomhus är en
bra lösning om man k an använda
källarutrymmen eller andra utrymmen
som tex parkeringshus eller förråd.
Evertherm SEW finns i modulkoncept,
där man kan kombinera ihop sin lösning utifrån storleken på fastigheten.
Inget behov av isolerade tankar om de
inte placeras i kallt utrymme, lägre än
10 grader. Inspektion och åtkomst via
inspektionslucka.

Tankar placerade i mark är den
bästa lösningen om det finns plats
i närområdet. Evertherm SEW har
tankar för markmontage som är
isolerade.
Tankar kan med fördel placeras
under uteförråd eller andra mindre
byggnader i närområdet. Inspektion
och tillträde via marklucka.
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Värmepump

Aktiv lösning med Värmepump
Hur avlämningen mot fastighetens värme- och varmvattensystem ser ut är viktigt för att få så hög
systemverkningsgrad
som möjligt. Det är förenklat uttryckt en kombination av hämta
AKTIV LÖSNING-scopMED VÄRMEPUMP
energi
så hög temperatur
somvärmemöjlig
vid så låg temperatur
Hurvid
avlämningen
mot fastighetens
ochoch att lämna
redare av
somenergin
möter störttappning
av varmvatten som
ger
möjligt.
Evertherm
SVF
möjliggör
mycket
hög
systemverkningsgrad
eftersom
värmepump
kan
varmvattensystem ser ut är viktigt för att få så hög
en mycket hög återvinningspotential,
ca
hämta
energi ur en i sammanhanget
varm
Tilltillgänglig
skillnadenergi
från imertalet
konkurrerande
systemverkningsgrad
– scop – som möjligt.
Detenergikälla.
är
95 % av
spillvattnet.
förenklat
uttryckt en kombination
hämta
system
kan Evertherm
SVF med av
hjälp
avenergi
buffringenVärmepumpen
av energin över
dygnet
även
förse
kan snabbt kyla ner det
varma spillvid
så
hög
temperatur
som
möjlig
och
att
lämna
av
värmesystemet med betydande energi. Återvinningspotentialen
och den
vattnet, detta är enmed
viktigvärmepump
faktor som möjliggör
energin vid så låg temperatur som möjligt. Evertherm
höga återvinningsgraden.
att återföra mot fastförrådsberedare som möter störttappning av varmvatten
ger en mycketFör
hög
SEW möjliggör mycket hög systemverkningsgrad
igheten
är
kontinuerlig
laddning
av energi i slingtank
återvinningspotential,
ca 95
% av
tillgänglig
eftersom värmepump kan
hämta
energi
ur en i energi i spillvattnet.

för att ladda förrådsberedarna inför störttappning av
sammanhanget varm energikälla. Till skillnad från
varmvatten en viktig faktor.
mertalet konkurrerande
system
Evertherm
SEWspillvattnet, detta är en viktig faktor som möjliggör
Värmepumpen
kan snabbt
kylakan
ner
det varma
är ett effektivt
sätt att sänka laddning
effekttoppen
av buffringen av energin
ävenmotDetta
den med
högahjälp
återvinningsgraden.
Föröver
attdygnet
återföra
fastigheten
är kontinuerlig
avför
energi i
varmvatten och minimera behovet av eftervärmning
förse
värmesystemet
med
betydande
energi.
Återslingtank för att ladda förrådsberedarna inför störttappning av varmvatten en viktig faktor.
vinningspotentialen med värmepump och förrådsbe- med annan värmekälla.

Detta är ett effektivt sätt att sänka effekttoppen för varmvatten och minimera behovet av
eftervärmning med annan värmekälla

ut

Principskiss över Evertherm SEW i kombination med
borrhål, komfortkyla och avlämning mot fastigheten

Principskiss över Evertherm SVF i kombination med borrhål, komfortkyla och avlämning mot fastigheten

PASSIV LÖSNING UTAN VÄRMEPUMP

Passiv lösning utan Värmepump
Det går även att utnyttja Evertherm SEW utan
Det går även att utnyttja Evertherm SVF utan värmepump, men nackdelen är då att man enbart
värmepump, men nackdelen är då att man enbart
kan kan
förvärma
inkommande
varmvatten.
Energi
i kollektortank kyls då via värmeväxlare mot
förvärma
inkommande varmvatten.
Energi
i
inkommande
(kallt)
Återvinningspotentialen
blir då relativt låg, ca 20-25 % av
kollektortank
kyls dåvarmvatten.
via värmeväxlare
mot inkommande energi
(kallt) varmvatten.
Återvinningspotentialen
tillgänglig
i spillvattnet.
blir då relativt låg, ca 20–25 % av tillgänglig energi i
spillvattnet.
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Föreskrivningstext / beskrivningstext
Evertherm SEW

Den höga återvinningsgraden möjliggörs av genom
att energi utvinns i kollektortank och när energin
där är slut - dvs när tanktemperaturen är sänkt till
önskad temperatur – och att det finns det buffrad
energi redo i bufferttank. På detta sätt återanvänds
all tillgänglig energi och kan återföras till fastigheten
i form av både varmvattenberedning och värme till
värmesystemet.
Evertherm SEW består av: Integrerad styr-och optimeringsenhet är en förutsättning för att styra och optimera systemet utifrån de skiftande förutsättningar

Version: 210330

som fastigheten ger. Anläggningen styrs via temperatur, nivå- och flödesgivare. Med egen hemsida och
uppkopplingsbart mot olika fastighetssystem.
Pumpgrop som främst en garant för driftsäker och
störningsfri vardag för de som lever och bor i fastigheten. Den säkerställer att det alltid finns breddavlopp ur fastigheten. Tekniskt för Evertherm systemet
finfördelas spillvattnet när det med tuggerpump
pumpas vidare för energiutjämning och ackumulering i bufferttank.

Pumpgrop innehåller:

Bufferttank innehåller:

Kollektortank innehåller:

• Pump för pumpning mot

• Pump för pumpning mot

• Pump för pumpning mot

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

bufferttank
Nivågivare
Tempgivare
Överfyllnadsgivare
Bufferttank som är den
utjämnande faktorn i
Everthermsystemet och
möjliggör den höga återvinningsgraden. Här finns
energi att hämta när det
behövs.

www.evertherm.se

•

kollektortank
Nivågivare
Tempgivare
Överfyllnadsgivare
Omrörningsfunktion mot
sedimentering
Kollektortank som är där
energi utvinns med hjälp av
Evertherm Kollektor.

utgående spillvatten
Evertherm Kollektor
Nivågivare
Tempgivare
Överfyllnadsgivare
Omrörningsfunktion mot
sedimentering

Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
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Komponenter

BUFFERTTANK är den utjämnande faktorn i Everthermsystemet.
Inomhustank
Består av modultankar 1,2 m3
Separat pumpmodul

Modulmått 1,2 m3
(B x D x H) = 0,891 x 0,980 x 2,059 m

Utomhustank
Består av modultankar 4, 6 eller 8 m3
med integrerad pump

Modulmått 4 m3 (Diameter x H) = 2,1 x 2,9 m
Modulmått 6 m3 (Diameter x H) = 2,36 x 2,9 m
Modulmått 8 m3 (Diameter x H) = 2,66 x 2,9 m

KOLLEKTORTANK är där energi utvinns med hjälp av Evertherm Kollektor.
Inomhustank
Består av modultankar 1,2 m3
Separat pumpmodul

Modulmått 1,2 m3
(B x D x H) = 0,891 x 0,980 x 2,059 m
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Utomhustank
Består av modultankar 4, 6 eller 8 m3
med integrerad pump

Modulmått 4 m3 (Diameter x H) = 2,1 x 2,9 m
Modulmått 6 m3 (Diameter x H) = 2,36 x 2,9 m
Modulmått 8 m3 (Diameter x H) = 2,66 x 2,9 m

Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.
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