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Forord til kompendium 8
Målet med kompendiet er at give en bred
introduktion til vinduessystemer med dynamiske egenskaber samt at vurdere deres
indvirkning på energiforbrug og indeklima i
de bygninger de er monteret i. Målgruppen
for det nærværende kompendium er meget
bred og omfatter producenter af ruder og
vinduer og solafskærmningssystemer, rådgivere indenfor byggeriet, professionelle
bygherrer, entreprenører og leverandører.
I kompendiet gives et overblik over forskellige typer af vinduessystemer med dynamiske egenskaber. Der gives en detaljeret
beskrivelse af solafskærmninger. Forskellige simuleringsprogrammer analyseres med
henblik på at vurdere, om de er egnede til at
karakterisere vinduessystemer med dynamiske egenskaber, særligt solafskærmninger.
Der beskrives en simpel men retvisende
metode at karakterisere vinduessystemer
vha. programmerne WIS og BuildingCalc.
Endelig gennemgås et forslag til energimærknings af solafskærmninger.

Konstruktiv kritik og forslag til forbedringer modtages gerne og kan sendes til:
Professor Svend Svendsen
Danmarks Tekniske Universitet
BYG DTU
Bygning 118, Brovej
DK-2800 Kgs. Lyngby

Copyright
Copyright DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet, 2009
Materialet må i sin helhed frit kopieres og
distribueres uden vederlag.
Eftertryk i uddrag er tilladt, men kun med
kildeangivelsen:
Ruder og vinduers energimæssige egenskaber. Kompendium 8:”Vinduessystemer med
dynamiske egenskaber”.
DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet,
2009
Seneste revision: Januar 2009

Kompendiet er udarbejdet som oversigt for
at give overblik over vinduessystemer med
dynamiske egenskaber. Emnet er meget
stort, og der er i forbindelse med projektet
og sideløbende med det udført selvstændige
delprojekter som er afrapporteret i selvstændige rapporter, hvoraf kun de vigtigste
elementer gengives i nærværende kompendium.
Flere af kapitlerne er lavet som sammenfatning af større rapporter.
Følgende har medvirket til udarbejdelsen af
kompendiet:
Karsten Duer (1. del af projektet), Jacob
Birck Laustsen og Svend Svendsen.
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1 Baggrund
Vinduer med statiske energimæssige egenskaber kan blive energivindere, men der er
grænser for hvad der kan opnås på det aktuelle udviklingsstade. Ifølge DTU’s kompendium 13 (Februar 2001) kan smalle
ramme/karmprofiler alene betyde en markant stigning i energitilskuddet og det er
muligt at forbedre rudedelen så der for en
tre-lags konstruktion med 2 lag jernfattigt
glas og inderst floatglas med hård lavemissionsbelægning opnås et energitilskud for
ruden på op til ca. 40 kWh/m². Hvis en
sådan rude monteres i en smal rammekarmkonstruktion kan der opnås et positivt
energitilskud for det samlede vindue. Energitilskuddet vil være i størrelsesordenen 10
kWh/m² og dermed klart bedre end en
ydervæg, som efter dagens standard har et
energitilskud på ca. –25 kWh/m². Forøgelse
af energitilskuddet for vinduer med statiske
energimæssige egenskaber er muligt, men
vil primært kræve udvikling af glastyper,
der på samme tid har lav emissivitet og høj
soltransmittans. Denne udvikling ligger i
høj grad hos de store glasproducenter.
Ved at tilføre vinduer aktive elementer, der
tilpasser vinduets energimæssige egenskaber til de aktuelle driftsforhold kan der opnås kombination af lave U-værdier om natten og høje g-værdier om dagen. På en
overskyet vinterdag er der typisk en solbestrålingsstyrke på 40 W/m² på en lodret
flade og hvis udetemperaturen er 0°C vil en
rude med U/g=1,5/0,72 og en mere moderne rude med U/g=1,1/0,63 give stort set
samme energitilskud. Ved højere solbestrålingsniveau giver den ”dårligt” isolerende
rude et større energitilskud. Hvis den dårligt
isolerende rude kan forsynes med et system
til natisolering vil rudens samlede energitilskud over fyringssæsonen kunne hæves
over den velisolerende rudes energitilskud.
Hvis der f.eks. monteres en tætsluttende
lavemissions-belagt afskærmning i mellemrummet mellem glaslagene kan U-værdien
om natten ændres fra 1,5 til 0,9 W/m²K
eller lavere. Derved er der mulighed for at
udnytte en lav U-værdi om natten og en høj
g-værdi om dagen.
Ved hjælp af skodder kan U-værdien for
vinduet bringes under 0,3 W/m²K eller på
niveau med den omgivende ydermur.
6

Hvis det forudsættes, at 75% af gradtimerne
er i døgnets mørke timer (SBI-rapport 205,
1990) bliver middel U-værdi for rude + dug
0,75 0,9 + 0,25 1,5 = 1,05 W/m²K og for
rude + skodde til 0,75 0,4+0,25 1,5 = 0,68
W/m²K. Ved at anvende jernfattigt glas i
yderste glasskive opnås en g-værdi på ca.
0,78 og de resulterende energitilskud udregnes derefter til +59 og +92 kWh/m² for
rude med hhv. dug og skodde. En skoddeløsning vil desuden reducere varmestrømmen gennem ramme-karmdelen om natten.
De udregnede eksempler er kun vejledende
og er udarbejdet for at illustrere hvilket
niveau af energitilskud dynamiske vinduer i
boliger kan forventes at give. I forhold til
den energimæssigt bedste løsning i dag kan
der for de undersøgte eksempler således
opnås en forøgelse af energitilskuddet for
rudedelen, der ligger mellem ca. 20 og 50
kWh/m² om året. I forhold til en typisk Arude på dagens marked er forbedringen
mellem 35 og 65 kWh/m² om året.
Ved at lade ventilationsluft passere mellem
glaslagene i f.eks. en 2+1 rude sker der en
vis forvarmning af ventilationsluften og en
del af den varme, der tabes gennem ruden
kommer derved tilbage til rummet. Foreløbige beregninger tyder på, at der kan opnås
en effektivitet på varmegenvindingen på ca
10-20% dog meget afhængig af de aktuelle
forhold. Tallet er usikkert og forbedringer
er mulige.
Vinduer med dynamiske energimæssige
egenskaber har også stor indflydelse på den
termiske komfort i bygninger. Om vinteren
vil en lav U-værdi om natten reducere kuldenedfald og strålingsasymmetri. Den maksimale varmebelastning, som jo ligger om
vinteren udenfor dagtimerne, bliver lille og
dermed er kravene til varmeanlæg reduceret
med mulige besparelser til følge. Om sommeren vil en reguleringsmulighed for vinduets g-værdi løse de overtemperaturproblemer, der ses i stigende grad som følge af
øget anvendelse af glas i bygninger i såvel
kontor- som boligbyggeri. Med udvikling af
vinduer med forbedrede energitilskud må
det forventes, at vinduesarealer i fremtidige
bygninger yderligere vil vokse og dermed
kræve yderligere fokus på overtemperaturproblemer om sommeren i såvel bolig- som
kontorbyggeri.
Kontorbyggeri benytter sig i stigende grad
af store glaspartier og det er vigtigt at sikre

en udvikling og hensigtsmæssig brug af
solafskærmningssystemer og systemer til
naturlig ventilation for at undgå et stigende
el-forbrug til køling/ventilation udenfor
fyringssæsonen, hvor udnyttelsen af overskudsvarmen fra el-produktionen er lav.
Området multifunktionelle vinduer omfatter
bl.a.:
Tilbehør til vinduer i form af persienner, gardiner, skodder mv. som kan
monteres på eksisterende og nye vinduer
Vinduer med dynamiske elementer
svarende til ovenstående, men hvor
elementerne er integreret i vinduerne.
Vinduer med indbygget regulerbar ventilationsmulighed, primært med en vis
forvarmning af ventilationsluften
Blandt de forventede effekter af multifunktionelle vinduer og tilbehørsdele kan nævnes:
Reduceret energiforbrug til opvarmning
(bolig og kontorer)
Reduceret energiforbrug til køling/ventilation (primært kontorer)
Komfortforbedringer både vinter og
sommer
Længere levetid for f.eks. termoruder,
der er delvis beskyttet
Vinduer skal generelt opfylde ønsker om
(uprioriteret) :
Arkitektonisk udtryk
Uhindret udsyn
Stort men regulerbart lysindfald
Lille varmetab
Regulerbart solindfald, sommer
Energigevinst
Lyddæmpning
Luft- og vandtæthed
Privatliv
For videreudvikling af vinduer med bedre
energimæssige egenskaber vil der være
store muligheder ved brug af vinduessystemer med egenskaber der ændres efter behov.
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2 Oversigt over systemer
2.1 Formål
Formålet med dette afsnit er at opsamle
erfaringer og data vedrørende vinduessystemer med dynamiske egenskaber mht.
varmetab, sol- og lystransmittans samt ventilation. Erfaringerne skal medvirke til at
fremme en udvikling og en udbredelse af
vinduessystemer med energi- og komfortmæssige egenskaber, der kan tilpasses de
aktuelle behov.
Opsamlingen er gennemført som et litteraturstudium, hvor der er søgt internationalt i
forsknings/udviklings-publikationer samt
blandt allerede realiserede produkter.

2.2 Generelt
Forbedring af vinduers samlede energimæssige indflydelse på en bygning kræver fokus på varmetab, sol- og lysindfald samt
ventilation. For at opnå et lavt energiforbrug til opvarmning skal der dels søges
efter konstruktioner med lave U-værdier,
men i lige så høj grad søges efter vinduessystemer med høj udnyttelse af solindfaldet
(høj g-værdi). For at opnå et lavt energiforbrug til ventilation kan vinduessystemer
med regulerbare ventilationsmuligheder
komme på tale. Endelig har vinduers
lysmæssige egenskaber betydning for energiforbruget til rumbelysning. Udover de
energimæssige forhold har alle faktorer stor
betydning for indeklimaet.
Set over fyringssæsonen i Danmark kan
vinduer med lave U-værdier og relativt høje
g-værdier bidrage positivt til en bygnings
varmebalance. Vinduer med høje g-værdier
giver dog også et stort varmebidrag fra
solen om sommeren, hvilket ofte medfører
ukomfortabelt høje rumtemperaturer. I
mange situationer er det altså af komfortmæssige grunde vigtigt at kunne udelukke
solens varme på en effektiv og kontrolleret
måde.
Problemet er specielt udbredt indenfor erhvervsbygninger, da disse jo dels er i anvendelse i dagtimerne og dels har et ofte
betydeligt tilskud af “gratisvarme” fra personer, elektrisk udstyr m.v. og køling vha.
decideret luftkonditionering eller kraftig
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mekanisk ventilation af erhvervslokaler
forekommer i stigende grad.
Den enkle måde at fjerne eller i hvert fald
reducere overtemperaturproblemet er gennem anvendelse af solafskærmning som jo
også vinder større og større udbredelse. En
reduktion af solindfald og dermed af kølebehov vil således resultere i el-besparelse
og da el-besparelsen vil ligge om sommeren, hvor udnyttelsen af overskudsvarmen
fra el-produktionen er lav, vil en reduktion
af kølebehovet resultere i relativt store besparelser af primær energi.
Ved at tilføre vinduer en eller flere dynamiske komponenter kan vinduets energimæssige egenskaber samlet set forbedres i forhold til statiske vinduer. Med dynamiske
komponenter tænkes elementer, der kan
justere vinduets egenskaber mht. U-værdi,
g-værdi, lystransmittans og lufttæthed/ventilation, mere specifikt menes tiltag
som gardiner, persienner, skodder, rullegardiner, ventilationselementer mv.
De fleste undersøgte kilder omhandler typisk én dynamisk komponent ad gangen og
denne opdeling er derfor videreført i nærværende rapportering, hvor der er opdelt i
følgende dele:
Skodder (elementer med relativ stor
termisk modstand, som primært regulerer U-værdien)
Solafskærmninger (mekaniske elementer som primært regulerer g-værdien)
Ventilationselementer (tiltag som primært regulerer ventilation – evt. med
en vis varmegenvinding)
Smarte vinduer (elektrokrome ruder
mv. der primært regulerer g-værdien)
Kombinationssystemer (elementer der
kombinerer flere af ovenstående i en
samlet løsning)
Opdelingen afspejler som omtalt den prioritering, der har ligget i de fleste kilder, og
følger de enkelte elementers primære funktion. Elementerne kan dog have en sekundær funktion i en anden kategori, f.eks. kan
udvendige skodder også benyttes som meget effektiv solafskærmning og de fleste
solafskærmninger har en – om end lille –
indflydelse på den resulterende U-værdi.

I de følgende afsnit er beskrevet resultaterne af undersøgelserne element for element.
Den indholdsmæssige relevans for nærværende undersøgelser er naturligvis svingende i de undersøgte kilder, ligesom mængden
af fundne kilder for de enkelte elementer
varierer.
2.3

Skodder

2.3.1 Generelt
Skodder er her defineret som selvstændige
elementer med høj termisk modstand. Formålet med at anvende skodder er primært at
reducere varmetabet gennem vindueskonstruktioner i de mørke timer i fyringssæsonen. Sekundære formål kan være:
Effektiv solafskærmning – primært
anvendelig for udvendige skodder når
rummet bag skodden ikke benyttes
Tyverisikring
Erstatning af traditionelle gardiner,
persienner eller lignende til beskyttelse
af privatliv
Skodder opdeles typisk efter deres placering i konstruktionen, idet skodder kan placeres:
Indvendigt (Figur 1)
Mellem glassene i ruden (Figur 2)
Udvendigt (Figur 3)

Schultz (1990) har foretaget en grundig
analyse af konstruktions-, energi- og kondensmæssige konsekvenser af anvendelse
af skodder placeret henholdsvis indvendigt,
mellem glaslag og udvendigt. Analysen er
baseret på litteraturen og på Schultz’s egne
analyser for en række forskellige skoddedesigns. Ud fra et energimæssigt synspunkt er
den ideelle placering midt ud for isoleringslaget i vægkonstruktionen, hvilket bedst
kan lade sig gøre for en indvendige skodde
eller en skodde integreret i ruden. Det konkluderes dog, at der kun er lille forskel på
besparelsesmulighederne ved de tre placeringer. Til gengæld fremhæves vigtigheden
af at tage hensyn til de to-dimensionale
varmestrømme, der typisk opstår i randen af
en skodde.
I det følgende er der primært på basis af
(Schultz, 1990) summeret fordele og ulemper ved hhv. indvendige skodder, skodder
integreret i ruden og udvendige skodder.

2.3.2 Indvendige skodder
I Figur 1 er vist et eksempel på en indvendig skodde og i det følgende er summeret
fordele og ulemper ved indvendige skodder
sammenlignet med udvendige skodder og
skodder integreret i ruden.

Figur 1. Principtegning, indvendig skodde (Schultz, 1990)
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2.3.3 Fordele:
En indvendig skodde
er beskyttet mod vejrliget
kan betjenes indefra
er relativ billig
kan anvendes i eksisterende bygninger
uden at ændre facadens udseende i dagtimerne
kan placeres godt i forhold til vægkonstruktionen

2.3.4 Ulemper:
En indvendig skodde
skal udføres med lufttæt tilslutning til
omgivende konstruktion, dels af hensyn
til isoleringsevnen og dels for at modvirke udtalt kondensdannelse på det
kolde vindue ”udenfor” skodden
vil medføre udtalt kondensdannelse på
det kolde vindue når skodden fjernes
om morgenen – kondensen vil efter en
tid fordampe når vinduet opvarmes af
rumluften
skal typisk fjernes hver morgen, da
solstråling kan medføre kraftig temperaturstigning i rummet mellem rude og
skodde – specielt hvis skodden er mørk
- og dermed øges risikoen for nedbrud i
konstruktionen.
Opbevaring af skodden i dagtimerne
kan være i konflikt med andre ønsker
som fri anvendelse af vindueskarm mv.

2.4 Skodder mellem glaslag
I Figur 2 er vist et eksempel på en skodde
integreret mellem to glaslag og i det følgende er summeret fordele og ulemper ved
denne skodde sammenlignet med indvendige skodder og udvendige skodder.
2.4.1 Fordele:
En integreret skodde
er beskyttet mod vejrliget
medfører ingen kondens på inderste
glaslag
har mulighed for opbevaring i omgivende konstruktion (se Figur 2)
kan placeres godt i forhold til vægisoleringen

2.4.2 Ulemper:
En integreret skodde
kan kun bruges ved nye bygninger eller
i forbindelse med vinduesudskiftning
kræver stor glasafstand for at få effekt
pga. skoddens tykkelse
medfører kondensdannelse på det yderste lag glas når skodden fjernes om
morgenen
skal typisk fjernes hver morgen, da
solstråling kan medføre kraftig temperaturstigning i rummet mellem rude og
skodde – specielt hvis skodden er mørk
- og dermed øges risikoen for nedbrud i
konstruktionen.

Figur 2. Principtegning, skodde mellem glaslag (Schultz, 1990)
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2.5 Udvendige skodder
I Figur 3 er vist et eksempel på en udvendig
skodde og i det følgende er summeret fordele og ulemper ved denne skodde sammenlignet med indvendige skodder og integrerede skodder.
2.5.1 Fordele:
En udvendig skodde
kan udformes med stor tykkelse og
dermed stor isolans
giver ingen kondensproblemer på vinduet
optager ikke rumplads og giver fri anvendelse af vindueskarm mv.
kan forblive aktiveret i solskin uden
problemer for konstruktionen
kan fungere som indbrudssikring

2.5.2 Ulemper:
En udvendig skodde
er eksponeret for vejrliget og skal derfor være robust og bliver dermed relativt dyr
vil påvirke facadens udtryk (kan dog
udnyttes som noget positivt, specielt
ved nybyggeri)
kræver, at betjening sker enten udefra
eller vha. relativ kompliceret mekanisk
styring
kræver høj grad af lufttæthed mellem
skodde og ydervæg for ikke at miste
isoleringsevne

Figur 3. Principtegning, udvendig skodde (Schultz, 1990)
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2.6 Skodders energibesparende effekt
Skodders energibesparende effekt hidrører
fra en nedsættelse af varmetabet i de mørke
timer i fyringssæsonen. Effekten afhænger
dels af skoddernes aktuelle udformning og
udførelse og dels af styringen af skodderne.
Herudover afhænger energibesparelsen af
den vindueskonstruktion skodden monteres
på. Hvis vinduets U-værdi er høj vil besparelsen blive stor – hvis vinduets U-værdi er
lille bliver besparelsen mindre, da vinduet i
forvejen er relativt velisoleret. Beregning af
skodders energimæssige effekt kan udføres
vha. 2-D beregningsprogrammer som
THERM, FRAME, WinIso, HEAT2D m.fl.
Det er vigtigt at medtage effekter af kuldebroer i de samlede konstruktioner. Ud over
ved beregninger kan den samlede varmetransmission gennem vindue, væg og skodde måles vha. hot box målinger (f.x.
ISO8990; Duer, 2001). Et isoleringsmæssigt problem ligger i lufttætheden af samlingen mellem skodde og omgivende mur.
Hvis samlingen er helt tæt er den samlede
varmetransmission gennem væg, vindue og
skodde mindst og kan beregnes eller måles
uden de store tilnærmelser. Med voksende
luftskifte i hulrummet mellem skodde og
vindue falder isoleringsgraden af den samlede konstruktion og hvis hulrummet er
kraftigt ventileret er den isolerende effekt af
skodden ringe. Ved U-værdiberegning af
skodder med utæt samling til omgivende
væg skal der tages hensyn til det luftskifte,
som utæthederne i samlingen medfører.
Tilsvarende skal der ved måling af Uværdier tages hensyn til utætheder i samling
mellem skodde og omgivende mur, hvilket
specielt for udvendige skodder kan give
anledning til usikkerhed i målingerne. Dette
skyldes, at ved måling af U-værdi påtrykkes
der en luftstrøm hen over prøvens overflade
for at fremkomme til en specifik varmeoverføringsevne mellem prøvens overflade
og omgivelserne. Pga. de specielle temperatur- og strålingsforhold, der gør sig gældende under U-værdi-målinger bliver den påtrykte lufthastighed stor i forhold til den
lufthastighed, der vil forekomme under
virkelig drift. Dette medfører, at der under
målingen kan ske et accelereret luftskifte i
mellemrummet mellem skodde og vindue i
forhold til mere realistisk drift.
For mobile skodder er der i (Schultz,1990)
under danske forhold og for et tilfælde med
30 mm mineraluldsisolering beregnet en
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energibesparelse ved optimal drift og ved
sandsynlig drift. Optimal drift er defineret
ved, at skodderne er trukket for hvis netto
energitabet (inkl. solenergi) gennem vinduet alene er større end energitabet gennem
vinduet med lukkede skodder. Sandsynlig
drift er baseret på observeret drift af skodder på lavenergihusene i Hjortekær. Besparelsen afhænger af vinduets U-værdi (uden
skodde). Hvis Uglas=2,9 spares ved optimal/sandsynlig drift ca 130/100 kWh/m²år,
hvis Uglas=1,3 spares ved optimal/sandsynlig drift ca 50/40 kWh/m²år
(Schultz, 1990). Disse tal er for specifikke
udformninger af skodder og ved at anvende
skodder med større isolans vil besparelsesmuligheden kunne øges.
Beregning af skodders indflydelse på vinduers energitilskud kan indledningsvis findes ved hjælp af den generelle energitilskudsformel:

E 196 g 90 U
hvor E er energitilskuddet gennem konstruktionen i den danske fyringssæson for et
referencehus (Kompendium 5). Hvis det
forudsættes, at skodden kun er trukket for i
de mørke timer kan solindfaldet gennem
vinduet stadig beregnes efter energitilskudsformlen. Hvis det forudsættes, at 75%
af gradtimerne er i døgnets mørke timer
(SBI-rapport 205, 1990) bliver middel Uværdi for vindue + skodde til 0,75*Umed
skodde+0,25*Uuden skodde. Herved kan effekten
af skodder relativt enkelt vurderes.

2.7 Solafskærmninger
Solafskærmninger er her defineret som
selvstændige mekaniske elementer med
varierende soltransmittans. Formålet med at
anvende solafskærmninger er primært at
reducere solindfaldet gennem og blændingen fra vindueskonstruktioner i dagtimerne.
Sekundære formål kan være:
Reduktion af varmestrømmen gennem
vindueskonstruktionen
Tyverisikring
Beskyttelse af privatliv ved at reducere
indkig

ning). Afskærmninger vil i de fleste tilfælde
ligeledes påvirke indfaldet af sollys og kvaliteten af udsynet, se Figur 4. En solafskærmning kan ligeledes designes så den
kan reducere et vindues U-værdi ved at
fungere som et ekstra lag i vindueskonstruktionen, når der ikke er behov for udsyn
gennem ruden. Endelig kan udvendige solafskærmninger medvirke til at reducere
problemet med udvendig kondensdannelse
på ruden.

Solafskærmninger opdeles typisk efter deres placering i konstruktionen, idet solafskærmninger kan placeres:
Indvendigt (Figur 5)
Mellem glassene i ruden (Figur 6)
Udvendigt (Figur 7)
Gevinsten ved at anvende effektiv solafskærmning i kontorer mv. er først og
fremmest el-besparelse pga. en kraftig reduktion af ventilations- eller kølebehovet i
sommerperioden, men der kan ligeledes
opnås bedre termisk og optisk komfort (reduktion af blænding og ensidig lyspåvirk-

Figur 4. Eksempel på udsyn gennem klar rude og rude med persienneafskærmning (Ewing and Yelllot).
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2.8 Indvendige solafskærmninger
I Figur 5 er vist to eksempler på indvendige
solafskærmninger og i det følgende er
summeret fordele og ulemper ved indvendige solafskærmninger sammenlignet med
udvendige afskærmninger og solafskærmninger integreret i ruden.
2.8.1 Fordele:
En indvendig solafskærmning
er beskyttet mod vejrliget
kan betjenes indefra
er relativ billig
kan anvendes i eksisterende bygninger
uden at ændre facadens udseende i dagtimerne
kan være et godt middel til regulering
af blænding
kan reducere varmetab gennem vinduet
ved at fungere som et ekstra lag, hvis
der kan udføres en nogenlunde lufttæt
samling mellem afskærmning og vindue.
2.8.2 Ulemper:
En indvendig solafskærmning
har en væsentlig dårligere afskærmende
effekt end udvendige solafskærmninger
og afskærmninger, der er integreret i
ruden. Dette skyldes, at en stor del af
strålingen typisk absorberes i afskærmningen og skal afgives til omgivelserne
ved varmestråling, ledning og konvektion. Da der er relativ stor termisk modstand fra afskærmningen gennem ruden
afgives den absorberede stråling primært til rummet bag afskærmningen.
medfører ofte et stort tab af dagslys.
Tab af dagslys skal kompenseres vha.
kunstlys, som afgiver varme til rummet
– kunstlys afgiver typisk mere varme
pr. lumen end dagslys og nettoresultatet
kan være et forøget ventilations- eller
kølebehov.
forstyrrer eller forhindrer udsynet gennem vinduet
For at indvendige afskærmninger skal reducere ventilations- eller kølebehovet skal de
således tillade tilstrækkeligt dagslys at passere og samtidig være reflekterende overfor
solstråling snarere end absorberende.
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Indvendigt gardin

Indvendig persienne

Figur 5 Eksempler på indvendige solafskærmninger (Lund-Hansen)

2.9 Solafskærmninger mellem glaslag
I Figur 6 er vist et eksempel på en solafskærmning integreret mellem to glaslag
og i det følgende er summeret fordele og
ulemper ved denne type solafskærmning
sammenlignet med indvendige og udvendige solafskærmninger.

2.9.1 Fordele:
En integreret solafskærmning
er beskyttet mod vejrliget
kan fungere som en rimelig effektiv
solafskærmning
kan reducere varmetab gennem vinduet
ved at fungere som et ekstra lag i ruden
Figur 6 Eksempel på integreret
solafskærmninger (Visiostar)
2.9.2 Ulemper:
En integreret solafskærmning
kan kun bruges ved nye bygninger eller
i forbindelse med rude- eller vinduesudskiftning
kræver relativ stor glasafstand i mellemrummet hvor afskærmningen er placeret
medfører temperaturstigning i mellemrummet pga. absorption i afskærmningen og dette kan give øget belastning af
kantløsningen i forseglede ruder
effekten af solafskærmningen afhænger
af ventilationsmuligheder i mellemrummet hvor afskærmningen er placeret
kræver betjening, der kan være vanskelig at forene med forseglede ruder
For at en integreret solafskærmning skal
være effektiv med hensyn til reduktion af
solindfald skal den være placeret så der er
relativ stor termisk modstand fra afskærmningen og ind i rummet bag ruden. Dette
kan gøres ved at placere afskærmningen
yderst i en tre-lags rude som vist på Figur 6
eller ved at ventilere mellemrummet hvor
afskærmningen er placeret på en sådan måde at den varme luft kastes bort til omgivelserne.
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2.10 Udvendige solafskærmninger
I Figur 7 er vist fire eksempler på udvendige solafskærmninger og i det følgende er
summeret fordele og ulemper ved udvendige solafskærmninger sammenlignet med
indvendige afskærmninger og solafskærmninger integreret i ruden.

2.10.1 Fordele:
En udvendig solafskærmning
yder effektiv afskærmning mod solstråling
kan yde beskyttelse mod dannelse af
udvendig kondens ved at virke som afskærmning mod den kolde himmel
optager ikke plads indenfor vinduet
kan anvendes i eksisterende bygninger
kan reducere varmetab gennem vinduet
ved at fungere som et ekstra lag, hvis
der kan udføres lufttæt samling mellem
afskærmning og vindue

ningsmulighed
medfører ofte et stort tab af dagslys
forstyrrer eller forhindrer udsynet gennem vinduet
påvirker facadens udtryk
Udvendige solafskærmninger er mest effektive mht. afskærmning af solvarme og sollys, men kan være udsatte for vejrlig (vind,
sne, UV-stråling mv.) og stiller derfor relativt store krav til konstruktionernes holdbarhed. Udvendige regulerbare solafskærmninger i højhuse er af disse grunde
ikke almindelige.

2.10.2 Ulemper:
En udvendig solafskærmning
er udsat for vejrliget og kræver vedligeholdelse
kræver for de fleste systemer betje-

Regulerbar markise

Fast udhæng

Faste mikrolameller

Figur 7. Eksempler på udvendige solafskærmninger (Lund-Hansen)
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Regulerbar
persienne

2.11 Smarte ruder
Begrebet smarte ruder er en delvis oversættelse af det engelske begreb ”Smart windows”, der dækker over ruder med specielle
optiske egenskaber der kan reguleres eller
styres efter de aktuelle behov. Typisk kan
soltransmittansen ændres indenfor et dynamisk spænd på f.eks. 0.2 – 0.50. Dette dynamiske spænd bevirker, at det i de varme
solrige perioder er muligt at udelukke en
stor del af solenergien for at undgå overophedning og med samme konstruktion kan
man i fyringssæsonen opnå en relativ høj
solenergiudnyttelse. Dette opnås ved at
styre rudens optiske egenskaber. Der findes
adskillige typer af materialer med varierende optiske egenskaber. Her omtales kort tre
typer, der vurderes at være relativ nær markedet eller på markedet:
Gasokrome ruder
Thermotropiske ruder
Elektrokrome ruder
Herudover arbejdes der bl.a. med at udvikle
ruder med optiske egenskaber, der afhænger af solstrålingens indfaldsvinkel. Disse
ruder vil kunne designes så de f.eks. har
stor soltransmittans ved lave indfaldsvinkler – typisk i fyringssæsonen – og lav
soltransmittans for relativt høje indfaldsvinkler. Sidstnævnte vil kunne forhindre en
stor del af den direkte solstråling at komme
gennem ruden om sommeren, hvor solen
står relativt højt på himlen, medens førstnævnte vil sikre en stor udnyttelse af solenergien i fyringssæsonen. Teknologien er
ikke på markedet, men kan i princippet

være relativ enkel og økonomisk fremkommelig (Rosenfeld).
2.11.1 Gasokrome ruder
Princippet i gasokrome ruder er, at de optiske egenskaber af en belægning påført glasset kan varieres ved at føre en gasart hen
over belægningen. Et eksempel er nævnt i
(Georg et al. 1998) hvor en tynd aktiv film
af wolframoxid og et tyndt katalysatorlag
påføres indersiden af det yderste lag glas i
en tre-lags rude opbygget med jernfattigt
glas i de to yderste glaslag. Inderste glasskive er et almindeligt lav-emissionsbelagt
floatglas og der er regnet med et 16 mm
argonfyldt mellemrum mellem glasskive 2
og 3 (regnet udefra). Ved at føre en tynd
opløsning af brint gennem den yderste spalte farves wolframbelægningen og dermed
falder transmittansen af det yderste glaslag.
Ved tilsvarende at føre en tynd opløsning af
ilt gennem spalten stiger transmittansen
igen. Transmittansen kan således reguleres
ved at styre gasblandingen mellem de to
yderste glaslag. Specielt i den klare tilstand
(ved høj transmittans) vil en sådan rude
give en fin billed- og farvegengivelse, idet
transmittanskurven for ruden i denne tilstand ligger tæt på transmittanskurven for
den tilsvarende rude uden wolframbelægning. Når transmittansen af ruden reduceres
og farvningen indtræder sker der en klar
ændring af farvegengivelsen over mod det
blå, se Figur 8. For den beskrevne rude har
(Georg et al.) beregnet en U-værdi på 1,05
W/m²K og det dynamiske spænd mht. rudens totale solenergitransmittans til 0,53 –
0,15.
Fordelene ved gasokrome ruder er, at de

Figur 8. Spektrale transmittanskurver for gasokrom enhed i hhv. klar tilstand (bleached)
og farvet tilstand (lav transmittans). Øverste kurve er for rent jernfattigt glas. (Georg et
al. 1998)
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tillader billedgengivelse i alle tilstande (dog
med farveændring ved lav transmittans) og
at deres transmittans kan reguleres hurtigt
(sekunder). Desuden kan farvegengivelsen i
klar tilstand forventes at være god.
Ulemperne er bl.a. at de kræver sensorer,
reguleringsmekanismer og, at brugen af
gasarter til regulering i bygninger kan virke
vanskelig. Dette har sandsynligvis også en
negativ indflydelse på systemets samlede
økonomi.
2.11.2 Termotropiske ruder
Princippet i termotropiske ruder er, at de
optiske egenskaber af et lag i et lamineret
glas varierer ved ændringer i glassets temperatur. I modsætning til de gasokrome og
elektrokrome (se nedenfor) ruder er de termotropiske ruder kun billedgengivende i
klar tilstand (ved høj transmittans), hvor
glassets temperatur er lav. Når glastemperaturen stiger sker der en ændring i det termotropiske lag således, at det skifter fra at
være klart og primært transmitterende til at
være mælket med en høj diffus reflektans.
Når glastemperaturen er høj er det således
ikke muligt at se gennem ruden. Den temperatur som udløser skiftet er en funktion af
sammensætningen af det termotropiske lag.
Ruden kan således designes, så den starter
et skift ved en ønsket temperatur og den
fortsatte ændring af transmittansen ved
stigende glastemperatur (skiftegradienten)

er ligeledes en funktion af det termotropiske lags sammensætning. Skiftetemperaturen og skiftegradienten kan ikke ændres
efterfølgende. Der er således ikke mulighed
for en egentlig styring af skiftet – skiftet
starter når et bestemt temperaturniveau i
glasset opnås og fortsætter derefter som en
forudbestemt funktion af glastemperaturen.
I (Georg et al. 1998) er beskrevet et typisk
eksempel, hvor det termotropisk lag består
af en gel af en vand- og en polymerkomponent. De to komponenter er ved lav temperatur mixed i en homogen gel. Når temperaturen stiger over et bestemt niveau splittes
de to komponenter og polymerkomponenterne samles i små klynger af en størrelse
svarende til solstrålingens bølgelængde.
Herved sker der en kraftig spredning af
strålingen i laget og transmittansen aftager
med stigende temperatur, se også Figur 9.
Georg et al. har foretaget beregninger for en
to-lagsrude hvor yderste glaslag er en lamineret glasskive med den ovenfor omtalte
hydrogel (i alt 9,5 mm), inderste glaslag er
lavemissionsbelagt floatglas (4 mm) og
mellemrummet er 16 mm og argonfyldt.
Rudens U-værdi er 1,27 W/m²K og det
dynamiske spænd for den totale solenergitransmittans er beregnet til 0,55 – 0,14
svarende til glastemperaturer på hhv. 30°C
og 60°C. Det dynamiske spænd ligner således den gasokrome rudes.

Figur 9 Spektral transmittanskurve for termotropisk rude ved varierende
glastemperaturer. (Georg et al. 1998)
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Fordelen ved de termotropiske ruder er
først og fremmest, at de er relativt enkle at
opbygge og installere uden nogen tilslutning til styring eller kontrol.
Ulemperne er at billedgengivelsen helt bortfalder når skiftet starter og at skiftetemperaturen og skiftegradienten ligger som faste
parametre i ruden. (Georg et al. 1998) peger
på ovenlysvinduer og andre vinduestyper,
hvor billedgengivelse er mindre væsentligt
som oplagte anvendelsesområder for termotropiske ruder. Herudover påpeger forfatterne, at der kan være problemer med langtidsstabiliteten af den undersøgte hydrogel.

me system er indkapslet mellem to glaslag.
Den typiske opbygning er lagvis, som det
fremgår af Figur 10, hvor TC er en transparent leder, EC elektrokromt materiale, IC er
ion-ledende polymer og CE er elektrode.
(Jelle og Hagen)

2.11.3 Elektrokrome ruder
Som for gasokrome ruder er princippet for
elektrokrome ruder, at de optiske egenskaber af en belægning påført glasset kan varieres ved en ydre påvirkning. Et elektrokromt materiale skifter optiske egenskaber, når det udsættes for en elektrisk spænding – for elektrokrome ruder kan de optiske egenskaber således ændres ved at påføre en elektrisk spænding til det elektrokrome materiale i ruden. Elektrokrome materialer omfatter uorganiske materialer som
metaloxiderne WO3, MoO3, IrO2 m.fl. samt
flere organiske materialer som polyanilin
og polythiofen. Kendetegnende for elektrokrome ruder er, at de er fuldt billedbevarende, men at de (endnu) giver ændringer i
farvegengivelsen og at denne ændring afhænger af hvorvidt ruden er i klar eller farvet tilstand. Transmittansen for ruden kan
frit reguleres via en styring af den spænding, der påtrykkes ruden. Det elektrokro-

Figur 10. Eksempel på opbygningen af en elektrokrom enhed. (Jelle og Hagen)
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Figur 11 Transmittans som funktion af bølgelængde i hhv. klar (1) og farvet (2) tilstand
(Pilkington E-control)

Elektrokrome ruder er på markedet hos bl.a.
Pilkington og i Figur 11 er vist transmittans
som funktion af strålingens bølgelængde for
Pilkington E-control i hhv. klar tilstand (1)
og farvet tilstand (2). Bemærk, at den synlige del af solstrålingen ligger i området 380
– 780 nm.
I (Wittkopf et al., 1999) er beregnet Uværdi, lystransmittans og total solenergitransmittans for Pilkingtons E-control i
kombination med tre forskellige lavemissionsbelagte Pilkington-glas, se Tabel 1.
Det skal bemærkes, at de data, der her er
oplyst for gasokrome og termotropiske
ruder er baseret på småskala-forsøg i laboratorier, medens data for Pilkingtons elektrokrome glas er baseret på kommercielt
tilgængelige produkter.

Tabel 1 Oversigt over U-værdi, lystransmittans og total solenergitransmittans for Pilkingtons
elektrokrome E-Control i kombination med tre andre Pilkington-glas (Wittkopf et al. 1999)
Glaskombination
E-control + K-glas
E-control + Optitherm
E-control + Optitherm s
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U-værdi
W/m²K
1,6
1,3
1,1

Lystransmittans
Klar
Farvet
0,50
0,15
0,50
0,15
0,50
0,15

Total solenergitransm.
Klar
Farvet
0,44
0,15
0,40
0,14
0,36
0,12

2.12 Solafskærmningers energimæssige
effekt
For at fremme udviklingen og anvendelsen
af effektive solafskærmninger er det vigtigt
at kunne bestemme deres afskærmende
effekt, ligesom det ved dimensionering af
ventilations- eller køleanlæg er vigtigt at
kende det resulterende kølebehov, der kan
forventes ved anvendelse af specifikke
solafskærmninger. Den afskærmende effekt af en solafskærmning kan bestemmes
ved hjælp af kalorimetriske målinger og –
under en række antagelser - ved beregninger. Den afskærmende effekt kan være
vanskelig at beregne nøjagtigt, bl.a. fordi
randforholdene i afskærmningen (specielt
tæthed overfor lys og luft) ikke uden videre lader sig beskrive og fordi den afskærmende effekt afhænger af solstrålingens
indfaldsvinkel.
Energiforbrug
til
opvarmning/køling/ventilation i en bygning samt
de resulterende rumtemperaturer kan beregnes vha. bygningssimuleringsprogrammer som BSim2000. I BSim2000 er der
mulighed for at inddatere indfaldsvinkelafhængig solenergitransmittans om én akse
for en vindueskonstruktion, men det kræver naturligvis, at de relevante inddata er
tilgængelige og pålidelige. I (Dubois,
1997) er det bl.a. konkluderet, at de fleste
producenter og forhandlere af solafskærmningsprodukter giver usikre og skønnede
værdier for deres produkters afskærmende
effekt. En rundspørge blandt danske producenter og forhandlere af solafskærmninger har i 1998 bekræftet, at der er behov
for at fastlægge et fælles grundlag for karakterisering af solafskærmninger som
komponenter. I (Dubois, 1998) konkluderes det desuden, at der endnu ikke er gennemført tilbundsgående undersøgelser af
solafskærmningers betydning for varmetab
i moderne vindueskonstruktioner. Ligeledes konkluderes det, at mens der er foretaget talrige undersøgelser for varme klimatyper er der et stort udækket behov for at
undersøge de energimæssige konsekvenser
af anvendelse af forskellige typer solafskærmninger for klimatyper som det
svenske (og det danske). Dubois har i sit
arbejde bl.a. sammenlignet forskellige
solafskærmningstyper som solafskærmende
glas, faste markise-afskærmninger, markiser med sæsonregulering (afskærmningen
reguleres en gang om året for at øge solvarmetilskud i fyringssæsonen) samt dynamiske afskærmninger, der kan reguleres
efter aktuelt behov. Konklusionen her er,
at dynamiske solafskærmninger klart giver
de største energibesparelser, da de muliggør en kombination af stort solindfald når
det er ønsket (typisk i fyringssæsonen) og

et lille solindfald når det er ønsket (typisk
om sommeren). Statiske systemer som
solafskærmende glas eller faste markiser,
udhæng mv. medfører ifølge Dubois øget
energiforbrug til opvarmning og specielt
faste markiser, udhæng mv. resulterer
desuden i øget energiforbrug til belysning.
Karakterisering af solafskærmningers effekt kan for visse typer gennemføres vha.
beregninger i f.x. WIS. Der findes ligeledes
en
europæisk
præ-standard
(prEN13363) som giver forslag til beregning af solafskærmningers effekt, men anvendelse af metoderne er ikke udbredt og
der er behov for verificering af de beregnede resultater. Solafskærmningers energimæssige effekt kan for mange typers vedkommende måles ved kalorimetriske målinger i indendørs solsimulator (g-værdi) og
hot box (U-værdi), men specielt for måling
af g-værdi findes der endnu ingen internationalt vedtaget standardiseret målemetode. I
(Duer, 2001) er bl.a. beskrevet en metode
til måling af g-værdi, der er udviklet gennem internationalt samarbejde i to internationale forskningsprojekter i EU- og IEAregi og det forventes, at metoden kan danne
grundlag for en standardiseret målemetode.
Solafskærmninger introducerer adskillige
muligheder for at tilføre vinduessystemer
dynamiske egenskaber mht. g-værdi, lysindfald og U-værdi. Solafskærmninger er
dermed centrale i en udvikling, hvor der er
øget fokus på vinduessystemers dynamiske
egenskaber mht. varme, køling, lys og
ventilation.
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2.13 Ventilationsvinduer
Begrebet ventilationsvinduer dækker over
vinduestyper, der tillader passage af en
kontrolleret luftmængde gennem vindueskonstruktionen. Under luftens passage gennem vindueskonstruktionen sker der en vis
varmeveksling mellem luften og vindueskonstruktionen. Denne varmeveksling kan
udnyttes hvis der ikke findes et ventilationssystem med varmegenvinding i bygningen. Et sådant system vil normalt være mere effektivt mht. varmegenvindingseffektivitet end et ventilationsvindue. Traditionelt
dækker begrebet ventilationsvindue over
vinduer, hvor luft passerer mellem glaslag i
rudekonstruktionen, men i princippet kan
luften føres gennem andre dele af vinduet. I
venstre side af Figur 7 er vist et eksempel
på et ventilationsvindue, hvor indeluft passerer gennem en rude med integreret persi-

enne. Herved virker ruden som en luftsolfanger (Hastings og Mørck). Andre driftsmuligheder er illustreret i højre side af Figur 7.
Nedenfor er gennemgået de fire grundtyper
og deres anvendelse
2.13.1 Type A, afkøling
Udeluft passerer gennem rudekonstruktionen ved naturlig eller tvungen luftstrømning. Anvendelsen er primært til afkøling af
ruden eller elementer i ruden. For at opnå
en effektiv solafskærmning
skal en solafskærmning, der er integreret i
en rude typisk køles af udeluft for at fjerne
den del af solstrålingen, der absorberes i
afskærmningen og ruden.

Figur 12. Til venstre et eksempel på ventilationsvindue, hvor indeluft passerer gennem en rude
med integreret persienne. Herved kan ruden virke som en luftsolfanger. Til højre er illustreret
fire driftsmuligheder, hvor ventilationsvinduet funktion er A: afkøling af ruden, primært i forbindelse med afkøling af solafskærmning , B: som vindues-luftsolfanger, C: som forvarmer af
luften ved ventilationsindtag, ’supply air’ vindue, D: som ’exhaust air’ vindue, hvor afkastluften
bevirker en opvarmning af det inderste glaslag. ( Hastings og Mørck)
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2.13.2 Type B, luftsolfanger
Indeluft passerer gennem rudekonstruktionen ved tvungen strømning. Typisk er der i
ruden monteret et sol-absorberende lag –
f.eks. en persienne som i – der samtidig
virker som solafskærmning. Efter opvarmning af luften føres den varme luft gennem
kanaler enten til et område i bygningen med
varmebehov eller til et varmelager. Ideen er
med andre ord at udnytte den del af solstrålingen, der absorberes i rude og solafskærmning til samtidigt eller tidsmæssigt
forskudt opvarmningsbehov. Denne type
ventilationsvindue er beskrevet i (Hastings
og Mørck) og (Cenergia, 1996). Her er bl.a.
illustreret varmestrømmen gennem rudedelen, se Figur 13 og der er foretaget beregninger af den temperaturstigning, luften kan
forventes at opnå ved passage gennem et
ventilationsvindue af type B som funktion
af solbestrålingsstyrke og luftstrømning, se
Figur 14. Der er regnet på en tre-lags vindue med en et-lags rude på rum-siden og en
to-lagsrude yderst, samt mørk absorber/persienne i den inderste luftspalte.

Som det fremgår af Figur 14 opnås der
temperaturstigninger mellem 5 og 25K alt
afhængig af solbestrålingsstyrke, luftstrømning gennem ruden og temperaturforskel
mellem rummet og omgivelserne. Ved en
rumtemperatur på 25°C kan den opvarmede
lufts temperatur således komme op på ca.
50°C for de her undersøgte forhold. I Figur
15 er vist effektiviteten af det undersøgte
ventilationsvindue, når vinduet betragtes
som en solfanger. Ved Ti-Ta = 5K og en
solbestrålingsstyrke på 800 W/m² er effektiviteten ca. 50%, dvs. ca. 50% af energien i
solstrålingen overføres til luften. Der kan
altså opsamles ganske store energimængder, men ved en relativ lav temperatur. Den
lave temperatur gør det vanskeligt at lagre
energien, da det dynamiske temperaturspænd ved lagringen kun udgør ca. 25K.

Figur 13 Illustration af varmestrøm gennem ventilationsvindue (Hastings og Mørck)

Figur 14. Temperaturstigning i luft ved passage gennem ventilationsvindue, type B. (Hastings
og Mørck)
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Figur 15 Effektivitetskurve for ventilationsvindue type B ved luftstrømning på 65 m³/hm² (Hastings og Mørck)

2.13.3 Type C, supply air vindue
Anvendelse af supply air vinduer kan deles
i to: 1. Forvarmning af kold udeluft i forbindelse med luftskifte i rummet, typisk i
fyringssæsonen og 2. Ventilation til reduktion af rumtemperaturer om sommeren. Ved
sidstnævnte er det primære behov en åbning
direkte til det fri, hvor luft kan trækkes
ind/kastes bort og skønt denne funktion er
særdeles vigtig bliver den ikke behandlet
her.
Når kold udeluft trækkes gennem ruden
sker der en vis opvarmning af luften og en
tilsvarende afkøling af ruden. Herved opnås
en vis varmegenvindingseffekt, idet en del
af den varme, der tabes gennem ruden
”fanges” af luftstrømmen og sendes tilbage
til rummet. Der er ikke fundet kilder, der
kvantificerer genvindingseffekten for moderne rudekonstruktioner, men for at få en
ide om effekten er der foretaget foreløbige
beregninger med WIS. Beregningerne er
udført på en tre-lags rude, hvor udeluften
trækkes gennem den yderste luftspalte ind i
rummet bag vinduet. Beregningerne peger
på en genvindingsprocent i størrelsesordenen 10-20%. Genvindingsprocenten afhænger af luftstrømningens hastighed og større
genvindingsgrad kan opnås ved at øge luftstrømningen gennem ruden, men det vil ske
på bekostning af temperaturen af den (forvarmede) luft, der trækkes fra vinduet ind i
rummet. Ved de gennemførte beregninger
lå temperaturforskellen mellem udeluft og
indblæsningsluft (forvarmet ved passage
gennem ruden) på i størrelsesordenen 3-5
K. For at bevare god komfort i rummet og
for at undgå kondensdannelse på ruden skal
man passe på kolde temperaturer på rudens
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inderste overflade. Dvs. at det normalt ikke
kan lade sig gøre at trække kold udeluft
gennem den inderste luftspalte i en flerlags
rude.
Udover at fungere som forvarmer af luft til
direkte indblæsning i rummet kan den forvarmede luft tænkes ført via kanaler til et
traditionelt varmegenvindingsanlæg. Dette
vil medføre kanalføring fra mange vinduer
og gevinsten står sandsynligvis ikke mål
med den ekstra omkostning herved.

2.13.4 Type D, exhaust air vindue
Som ved supply air vinduer kan anvendelse
af exhaust air vinduer deles i to: 1. Reduktion af varmetab gennem vinduet og 2.
Ventilation til reduktion af rumtemperaturer
om sommeren. Ved sidstnævnte er det primære behov en åbning direkte til det fri,
hvor luft kan trækkes ind/kastes bort og
skønt denne funktion er særdeles vigtig
bliver den ikke behandlet videre her.
Når den relativt varme indeluft presses ud
gennem ruden reduceres varmestrømmen
gennem ruden og rudens indvendige overfladetemperatur hæves. Hvis den luft, der
presses gennem ruden alternativt skulle
kastes bort vil der ske en besparelse af
energi ved at lade luften passere gennem
ruden.
Exhaust air vinduer har været brugt i bl.a.
Finland og Rusland, hvor meget kolde udetemperaturer har gjort det vanskeligt at
opretholde en acceptabel overfladetemperatur på rudens indvendige overflade. Dette
var specielt tilfældet indtil lavemissionsbelægninger og gasfyldninger
blev almindeligt forekommende. Ligesom
ved supply air vinduer skal man passe på
kondensdannelse, idet den relativt varme og
fugtige indeluft ved passage gennem ruden
kommer ”tæt på” udeluftens temperatur.
Ud fra skitsen i Figur 13 er der i (Hastings
og Mørck) og (Cenergia, 1996) beregnet
hvad den resulterende U-værdi for et exhaust air vindue svarende til illustrationen i
Figur 13 kan andrage som funktion af luftstrømning gennem ruden. Når den relativt
varme indeluft presses ud gennem ruden
reduceres varmestrømmen gennem ruden

og den ækvivalente U-værdi reduceres som
funktion af luftstrømningen, se Figur 16.
Når der ikke sker nogen luftstrøm gennem
ruden, svarer U-værdien af ruden til en
statisk konstruktion med U=1,5 W/m²K.

De ovenfor illustrerede ventilationsvinduer
har således mulighed for at påvirke det
resulterende energiforbrug til opvarmning/ventilation/køling i en bygning. Det
kan dog ikke forventes, at varmegenvindingseffektiviteten der opnås ved at lade
inde- eller udeluft passere gennem en luftspalte i en rude uden videre kan komme på
højde med den varmegenvindingseffektivitet, der kan opnås i konventionelle ventilationssystemer.

Figur 16 Ækvivalent U-værdi for et exhaust air vindue ved varierende luftstrømning gennem
ruden. (Hastings og Mørck)
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2.14 Integrerede løsninger
Med integrerede løsninger menes her vindueskonstruktioner, hvor to eller flere af de
tidligere omtalte funktioner er integreret.
F.eks. kombineret natisolering og solafskærmning. Der er fokuseret på mekaniske løsninger og i det følgende omtales to
konkrete forslag – et fra USA og et fra
Danmark.

2.14.1 Integrated Window System, LBL,
USA
I (Arasteh et al., 1994) og på
(http://windows.lbl.gov/adv_Sys/integrated/
default.htm) er beskrevet et integreret vinduessystem, hvor funktioner som variabel
natisolering og variabel solafskærmning er
integreret i et etagehøjt facadeelement. En
skitse af elementet er vist på Figur 17. Ideen er, at det samlede energitilskud for et

vindue kan forbedres ved at justere vinduets
energimæssige egenskaber efter de aktuelle
driftsbetingelser. Vinduets isoleringsevne
skal således være stor, når det er koldt og
mørkt, vinduets totale solenergitransmittans
skal være høj når det er koldt og lyst og
tilsvarende skal den totale solenergitransmittans være lille om sommeren for
at undgå eller reducere køle/ventilationsbehov. Lystransmittansen
skal til gengæld gerne være relativ høj.
Facadeelementet er designet til at blive
leveret som et præfabrikeret element, bl.a.
for at sikre en god samlekvalitet så utætheder i samlinger mellem vindue og facade
kan reduceres for at fjerne eller nedbringe
et utilsigtet luftskifte gennem vinduets tilslutning til omgivende mur.
Vinduessystemet er foreløbig udviklet på
konceptniveau og der er ikke foretaget
nærmere detaljering af materialer mv. ligesom der er forudsat anvendelse af isoleringspaneler med fyldning af ædelgas (Argon og Krypton). Der er heller ikke taget
stilling til problemområder som indvendig
eller udvendig kondensdannelse på ruden
eller styring af de dynamiske elementer.
I (Arasteh, 1994) er beregnet, at for et
nordvendt vindue placeret i en bygning i
Madison, WI, USA er varmetilskuddet i
fyringssæsonen for et referencevindue ca. 48 kWh pr. m² rude – der tabes altså netto
ca. 48 kWh gennem 1 m² rude i fyringssæsonen. Hvis der i stedet anvendes en konstruktion som skitseret i Figur 17 fremkommer der et energitilskud på ca. +29
kWh pr. m² rude – altså en netto energigevinst. Referencevinduet har næsten samme
komponentdata (U og g) som det integrerede vinduessystem har, når de dynamiske
elementer her ikke er aktiveret. Forskellen i
energitilskud fremkommer altså primært
som resultat af, at vinduets energimæssige
egenskaber kan varieres.
2.14.2 Vindue med solceller
I (Jensen og Moltke, 2000) er foretaget en
undersøgelse af muligheder for i et Velux
tagvindue at indbygge:

Figur 17 Integrated Window System
(Arasteh). Vindue, variabel
solafskærmning og natisolering er
integreret i et etagehøjt
facadeelement.
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1. Integreret el-forsyning vha. solcellepanel
2. Regulering af solenergi
3. Regulering af dagslys
4. Regulering af udvendig kondens

5. Udluftning af overskudsvarme ved
automatisk åbning og lukning af vinduet
6. Ventilation med varmegenvinding
7. Forvarmning af ventilationsluft
Reguleringerne er forudsat elektrisk drevne
og elektriciteten hertil leveres af solcellepaneler indbygget i vinduets ikketransparente dele (punkt 1 ovenfor). I projektet blev der foretaget forsøg med installation af et vindue med tilbehør (i form af
udvendig solafskærmning, motorstyret lukke-mekanisme, solcellepanel og batteri) i en
testfacilitet. I Figur 18 er vist en prototype
af vinduet monteret i testfaciliteten. Solcellepanelet er monteret på boksen til solafskærmningen øverst på vinduet. Ønsket
var således, at vindue med tilbehør kunne
monteres og opfylde alle syv punkter ovenfor uden tilslutning til ekstern el-forsyning.
Emnerne nr. 1-5 ovenfor er belyst i (Jensen
og Moltke), medens nr. 6 og 7 blev droppet,
da det blev klart at behovet for varmegenvinding og forvarmning af ventilationsluft
for langt hovedpartens vedkommende forekommer i fyringssæsonen, hvor den tilgængelige el fra solcellepanelet er utilstrækkelig uden bruge af store lagre (batterier).
Den automatiske styring af den udvendige
solafskærmning modvirker overtemperaturer i rummet bag vinduet og bevirker derudover, at der ikke opstår udvendig kondens direkte på overfladen af ruden i vinduet, se Figur 19.

Figur 18 Prototype af tagvindue m.
solcellepanel integreret i box til
solafskærmning. (Jensen og Moltke, 2000)

Den automatiske åbning og lukning af vinduet har primært sin anvendelse ved afhjælpning af overtemperaturer. I (Jensen og
Moltke,2000) er det konkluderet, at det
undersøgte solcelle-panel og batteri er tilstrækkeligt til at sikre el til drift af motorer i
solafskærmningen og i åbne- og lukkemekanismen.
Der er ikke gjort forsøg på at beregne energimæssige konsekvenser af tiltagene.

Figur 19 Til venstre og i midten Velux vindue med udvendig automatisk solafskærmning. Til venstre er
afskærmningen på vej op efter en kold nat. I midten er afskærmningen helt oppe samme morgen,
bemærk at der er ingen udvendig kondens. Til højre et tilsvarende Velux vindue med tilsvarende
placering samme morgen, bemærk den udtalte udvendige kondens. (Jensen og Moltke, 2000)
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3 Energimærkning og
klassifikation
For at gøre det nemmere at vurdere de
energimæssige egenskaber for vinduessystemer med dynamiske egenskaber samt at
sammenligne forskellige vinduessystemer
indbyrdes, er der udviklet et forslag til en
metode til at energimærke og klassificere
dem. Metoden er beskrevet i (Nielsen, T. R,
2003)
Pga. de mange komplekse udformninger og
funktioner der er i multifunktionelle vinduessystemer er det svært at gennemføre en
simpel energimærkning og klassifikation af
sådanne systemer. Vinduessystemets indflydelse på bygningens energiforbrug afhænger af de mulige funktioner fx variabel
total solenergitransmittans og varmetransmissionskoefficient, samt mulighed for
ventilation med udeluft. Ligeledes har det
stor betydning i hvilken bygning vinduessystemet anvendes. Er det fx erhvervsbyggeri
med stor intern varmelast, hvor der ofte er
et stort energiforbrug til køling i sommer
halvåret pga. stort solindfald er det gværdien, som er den vigtigste faktor. For
boliger vil U-værdien derimod ofte spille
en større rolle.
I nærværende metode er der primært fokuseret på vinduer i kombination med solafskærmning og disses indflydelse på
energiforbrug og indeklima i kontorbygninger. I kontorbygninger med stor intern varmeproduktion fra mennesker, belysning og
udstyr er oftest vinduernes totale solenergitransmittans der størst betydning for
energiforbruget, da et stort solsenergitilskud
ofte medfører et stort kølebehov. Pga. det
store solindfald og den betydelige interne

varmeproduktion spiller varmetabet ud
gennem vinduer/glasfacade kun en mindre
rolle.
Metoden er baseret på en minimum og en
maksimum værdi, gmin og gmax, for den totale solenergitransmittans for det aktuelle
vindue/solafskærmning, som kan bestemmes ved målinger eller beregninger. Vha. et
detaljeret bygningssimuleringsprogram
Bsim2002 kan det årlige energiforbrug i en
referencebygning bestemmes under hensyntagen til ønskede indetemperaturer. Ved at
gennemføre en lang række simuleringer for
udvalgte solafskærmningssystemer har det
vist sig, at det forventede totale energiforbrug kan beskrives ved et anden ordens
regressionsudtryk som funktion af gmin og
gmax. Dette udtryk bruges til på en simpel
måde at beregne et forventet energiforbrug i
referencebygningen og kan derved anvendes til at energimærke og -klassificere vinduessystemet.
3.1 Referencekontor
Beregningerne i Bsim2002 er foretaget for
et referencekontor, som er defineret og
beskrevet i forbindelse med International
Energy Agency Solar Heating and Cooling
(IEA SHC) programme Task 27 (Performance of solar facade components) (van
Dijk, H,A,L, 2002).
Bygningen er en middelstor kontorbygning
med kontormoduler placeret langs de to
facader adskilt af en korridor. Der er 210
kontormoduler fordelt på 7 etager og to
orienteringer. Det anvendte referencekontor
er vist i Figur 20. Dimensioner på kontormodulerne er vist i Figur 21 til Figur 23.

Corridor
staircase& service spaces

Office modules

Figur 20. Plan over en etage i reference kontorhuset.
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0.23 m
0.355 m
0.65 m

Plenum with
suspended ceiling

0.10 m

0.02 m
3.60 m
corridor

Office room
2.70 m
5.40 m

Figur 21. Sidevæg i kontormodul.
0.10 m

0.50 m

1.10 m
0.40 m

1.20 m

1.20 m

2.70 m
0.10 m

0.80 m
0.15 m

0.15 m

3.50 m

Figur 22. Facade i kontormodul.

0.10 m
0.10 m
0.50 m

window

0.10 m

2,70 m
door

2.00 m
0.10 m

1.20 m

0.90 m

1.20 m

3,50

Figur 23. Bagvæg i kontormodul
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Figur 24. Referencekontormodellen bestående af to kontormoduler
og en del af korridoren. Anvendes til simuleringer i Bsim2002.
Referencekontoret er yderligere beskrevet i
(T,R, Nielsen et al, 2003) og (van Dijk,
H,A,L, 2002), hvor der også gives data for
de anvendte materialer.
Ved simuleringerne i Bsim2002 anvendes
en model, som kun udgør en del af kontorhuset. Modellen består af to modstående
kontomoduler (orienteret i hver af facadeorienteringerne) og en del af korridoren
imellem dem. Det antages, at zonerne i
modellen støder op til tilsvarende zoner,
hvor modellen er afgrænset. Kontormodellen anvendt i Bsim2002 er vist i Figur 24.
Den interne varmebelastning fra personer,
udstyr og belysning mv. er specificeret på
timebasis i Bsim2002. Arbejdstiden er sat
til 08.00 til 18.00 fem dage om ugen, og der
er endvidere anvendt værdier svarende til et
typisk kontor i Danmark.
Setpunkt for køling er sat til 24 C ved
normal arbejdstid. I den resterende tid er
det 28 C. Setpunkt for opvarmning er 20 C
ved normal arbejdstid og 16 C på andre
tidspunkter.
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3.2 Beregninger
Der er gennemført årssimuleringer i
Bsim2002 af energiforbruget til opvarmning og køling for en række kombinationer
af gmin og gmax for vinduerne i referencekontoret. Der er regnet med en fast U-værdi
= 1,5 W/m2K. Resultaterne er vist i Tabel 2.

3.2.1 Regressionsudtryk
For at opnå et simpelt energiklassificeringssystem er der for hvert par af gmax og gmin
beregnet et samlet energiforbrug til køling
og opvarmning som gennemsnit for de fire
orienteringer. På basis af disse værdier er
der udført todimensional regressionsanalyse
for at bestemme det samlede energiforbrug
som funktion af gmax og gmin. Som en lineær
regression er følgende udtryk med to koefficienter fundet:

E a 0 a1g max a 2g min
For anden ordens regression findes et udtryk med seks koefficienter:

E a 0 a1gmax a 2gmin a 3g2max a 4g2min a 5gmaxgmin
De to regressionsudtryk er vist i Figur 25.
Tabel 2. Beregnet årlig køle- og opvarmningsbehov pr. m2 for rude for de fire orienteringer, for
valgte par af gmax and gmin.
gmax gmin
Nord
Syd
Øst
Vest
Køling Opvarmning
Køling Opvarmning
Køling Opvarmning
Køling Opvarmning
2
2
2
2
2
2
kWh/m
kWh/m
kWh/m
kWh/m2
kWh/m
kWh/m
kWh/m
kWh/m2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65
0,4
0,4
0,4
0,2
0,2
0

1
0,9
0,8
0,7
0,65
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0,65
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0,4
0,2
0
0,2
0
0

113,8
97,4
82,0
67,4
60,7
54,2
42,2
32,0
23,2
16,1
11,2
7,6
80,2
53,1
31,3
15,9
7,3
58,9
52,6
41,1
31,0
22,4
15,6
10,4
7,0
30,2
14,8
6,3
13,8
5,5
3,6

189,8
195,3
200,5
205,2
207,6
209,6
213,3
215,6
217,2
218,2
218,8
219,5
215,4
224,0
230,5
233,6
235,7
234,4
236,2
240,1
243,2
245,1
246,4
247,9
249,0
270,3
273,7
275,5
302,3
304,2
336,5

271,6
238,0
203,4
169,3
152,6
135,9
103,9
74,5
49,2
29,9
16,4
7,6
190,4
125,8
68,2
27,6
7,3
139,3
123,7
94,0
66,9
44,5
27,1
15,1
7,0
63,5
25,8
6,5
23,7
5,5
3,9

138,0
143,2
148,4
153,4
155,7
157,8
161,5
163,8
165,4
166,9
167,7
168,8
161,5
170,6
177,1
180,7
183,3
180,2
182,3
186,2
189,3
191,4
193,0
194,8
196,1
219,8
224,0
225,5
266,4
268,0
334,4

256,3
224,5
192,4
160,7
145,1
129,7
100,0
71,9
46,9
28,1
15,9
9,1
188,3
126,6
69,8
27,1
8,6
141,1
126,0
96,9
69,3
45,1
26,8
15,1
8,6
67,4
26,0
7,6
24,5
6,8
3,9

202,9
204,2
205,5
206,3
206,8
207,0
207,6
208,3
208,9
209,1
209,6
209,9
220,6
221,9
223,2
224,2
224,5
234,4
234,6
235,2
235,9
236,5
236,7
236,7
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260,9
262,0
262,5
289,8
290,6
335,7
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237,8
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171,4
154,9
139,3
108,9
80,7
56,3
34,6
18,5
8,3
198,7
135,2
78,4
33,3
8,1
149,7
134,1
104,4
77,9
53,9
32,8
17,4
7,8
76,3
31,5
7,0
29,7
6,3
3,9
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211,2
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221,1
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226,8
227,3
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235,7
236,5
237,5
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239,6
240,1
263,3
265,1
266,1
292,2
293,8
335,2
31

450

Predicted load

400

350

300

250

200
200

250

300
350
Load

400

450

Figur 25. Forventet summeret energiforbrug til opvarmning og køling som gennemsnit for de fire orienteringer bestemt ved første og anden ordens regressionsudtryk. Røde krydser: Første orden. Blå firkanter: Anden orden.
Det fremgår af
Figur 25, at første ordens regressionsudtrykket afviger noget fra den stiplede linie,
som indikerer det præcise forventede energiforbrug, og den resulterer ikke altid i den
rigtige rangorden. Derimod ligger anden
ordens regressionsudtrykket meget tæt præcise forventede energiforbrug og den resultere i den rigtige rangorden. Derfor foretrækkes anden ordens regressionsudtrykket.

gmin = 0 kan energiforbruget reduceres til
230 kWh/m2 . Dette indikerer, at ved at
anvende variabel solafskærmning sammen
med et vindue (med gmax = 0,7) kan det
totale energiforbrug reduceres med 25 % i
forhold til et vindue med fast g-værdi.

I Tabel 3 er ”best fit” koefficienterne til
anden ordens regressionsudtrykket vist
sammen med standardafvigelsen og korrelationskoefficienten vist.
Vha. regressionsudtrykket beregnes det
lavest opnåelige energiforbrug for et vindue
med fast gmax = gmin til 310 kWh/m2 for g =
0,3. Hvis der derimod anvendes en rude
med lavemissionsbelægning med gmax = 0,7
kombineret med en solafskærmning med
Tabel 3. ”Best fit” koefficienter for regressionsudtrykkene for det summerede
energiforbrug til opvarmning og køling midlet over de fire orienteringer.
Lineær
2. orden
Koefficient
Variable
regression regression
a0
konstant
298.40
333.60
a1
gmax
-104.71
-202.74
a2
gmin
190.45
70.22
a3
gmax2
77.49
a4
gmin2
112.10
a5
gmax.gmin
28.28
Standard afvigelse
14.89
3.15
Korrelationskoefficient
0.957
0.998
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3.3 Energimærkning og klassifikation
Det opnåede anden ordens regressionsudtryk vil være velegnet til energimærkning
og klassifikation af vinduer med variabel
solafskærmning, idet det på en simpel måde
kan bruges til at forudsige det samlede
energiforbrug til opvarmning og køling i et
referencekontor når blot den maksimale og
minimale total solenergitransmittans er
kendte. En mulighed er at anvende det beregnede energiforbrug direkte som energimærkning for produkter, men da det kun er
bestemt for et referencekontor og altså ikke
gælder for en konkret kontorbygning, anbefales det, at bruge regressionsudtrykket til
en energimæssig klassifikation af produkterne, fx A til D. Dette vil gøre det nemt at
sammenligne forskellige solafskærmningers
energimæssige egenskaber indbyrdes uden
at kende de præcise resulterende energiforbrug i en konkret bygning. Beregningerne
har vist, at det realistiske interval for energiforbruget ligger mellem 220 til 360
kWh/m2 år. Det foreslås at bruge fire energiklasser som vist i Tabel 4.
Tabel 4. Energiklasser til klassifikation
af variable solafskærmningssystemer.
Energiklasse
A
B
C
D

Energiinterval [kWh/m2 år]
E 265
265 < E 290
290 < E 325
E > 325

33

4 Simpel metode til karakterisering af vinduessystemer med dynamiske
egenskaber
4.1 Beregningsmetode
For at gøre det nemmere at vurdere og
sammenligne vinduessystemer med dynamiske egenskaber er der udviklet en simpel
metode til at karakterisere de energimæssige egenskaber for avancerede vinduessystemer. Metoden går ud på at beregne U og
g for vinduessystemet i forskellige situationer, fx forskellige positioner/hældninger af
persienne ved forskellige solindfaldsvinkler. Dette gøres vha. programmet WIS, som
regner for stationære forhold. Vha. et ”datafitting-program” laves et regressionsudtryk,
som beskriver g som funktion af fx persiennehældning og profilvinkel, som er solens
indfaldsvinkel projiceret på en lodret flade
vinkelret på ruden. Det udviklede regressionsudtryk anvendes i bygningssimuleringsprogrammet BuildingCalc, som beregner
det årlige energiforbrug til opvarmning og
køling samt indeklima for en given bygning.
Metoden er beskrevet yderligere i følgende
eksempel.
4.1.1

Eksempel på karakterisering af
dynamisk vinduessystem vha
WIS og BuildingCalc
Der er foretaget beregninger for det sydvendte rum i referencekontoret beskrevet i
afsnit 3.1 med hhv. et referencevindue med
U = 1,6 W/m2K og g = 0,45 og en dobbeltglasfacade med indbygget persienne.

Glasfacaden har følgende opbygning
beskrevet fra udvendig til indvendig side:
Glas:
6 mm klar float glas
Hulrum:
Luft
10 mm
Solafskærmning: Persienne med emissivitet
på 0,1
Hulrum:
Luft
590 mm
Glas:
4 mm float med lavemissionsbelægning
på
indvendig side
Hulrum:
Air-argon
15 mm
Glas:
6 mm klar float glas
Der ses bort fra effekten af profiler. Facadehøjden er 25 meter og der regnes på et 1
meter bredt udsnit. Der er naturlig ventilation med åbninger oppe og nede på 600 mm.
Der er en fast solstråling på 300 W/m2 og
fast udetemperatur på 10o C
U-værdien for dobbeltfacaden er bestemt i
WIS som en gennemsnitværdi ved udetemperaturer på 30o; 10o; 0o; -10.
For glasdelen uden persienne fås:
U = 1,03 W/m2 K
g = 0,498
For en natsituation hvor persiennen er helt
lukket (uden cirkulation gennem persienne)
og der ikke er ventilation i top og bund fås
U = 0,60 W/m2 K (”Natfunktion”)
Der er udført beregninger af den indvendige
overflade temperatur og g-værdien ved
forskellige profilvinkler og hældninger af
persiennen. Profilvinklen er en betegnelse
for den vertikale solskyggevinkel, som er
solhøjden projiceret på et lodret plan vinkelret på facaden. Resultaterne er vist i
Tabel 5.

Tabel 5. Indvendige overfladetemperaturer og g-værdier beregnet i WIS for forskellige profilvinkler og hældninger af persiennen i dobbeltfacaden.
Profilvinkel
0
10
20
30
40
50
60
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Hæld 0 grader
Temp g-værdi
20,9
0,5
20,7
0,43
20,5
0,35
20,1
0,26
19,6
0,15
19,5
0,13
19,4
0,1

Hæld 20 grader
Temp g-værdi
20,5
0,36
20,1
0,28
19,8
0,2
19,5
0,12
19,4
0,11
19,4
0,096
19,3
0,082

Hæld 40 grader
Temp g-værdi
19,8
0,2
19,5
0,19
19,4
0,099
19,3
0,086
19,3
0,075
19,2
0,073
19,2
0,06

Hæld 60 grader
Temp g-værdi
19,3
0,071
19,2
0,057
19,2
0,057
19,2
0,056
19,1
0,045
19,1
0,044
19,1
0,034

Hæld 80 grader
Temp g-værdi
19
0,018
19
0,018
19
0,018
19
0,018
19
0,018
19
0,017
18,9
0,011

Vha. datafitting af de fundne g-værdier
(Tabel 5) er følgende regressionsudtryk
fundet for g:

Vha. BuildingCalc er det årlige energiforbrug til opvarmning og køling beregnet for
referencevinduet, dobbeltfacaden uden
”natfunktion” og dobbeltfacaden med ”natfunktion”. Resultaterne fremgår af Tabel 7.

g = a+bx1+cx2+dx12+ex22+fx1x2+gx13
+hx23+ix1x22+jx12x2

Tabel 7. Årligt energiforbrug til opvarmning og køling med referencevindue
eller dobbeltfacade.

Hvor
X1 er profilvinkel
X2 er persiennehældningen
Konstanternes værdier er vist i Tabel 6

Tabel 6. Konstanter til regressionsudtryk
Konstanter
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

Værdi
0,52922
-0,01129
-0,01039
4,26E-05
5,29E-05
0,000219
4,39E-07
-5,06E-08
-7,97E-07
-1,07E-06

Det fremgår af resultaterne, at energiforbruget er væsentligt lavere dobbeltfacaden
end for referencevinduet. Derudover ses
det, at ”natfunktionen” hvor persiennen i
dobbeltfacaden er lukket og den er uventileret om natten sænker energiforbruget til
opvarmning yderligere.

I WIS kan der for ruder med persienne kun
regnes på solstråler i det lodrette normalplan til ruden. Der korrigeres derfor for
effekten af forskellige solazimuthvinkler.
For at korrigere for g-værdiens afhængighed af indfaldsvinklen anvendes følgende
udtryk:

g

g0 1 8 z

5, 2 0, 7 q

Opvarmning Køling
kWh
kWh
Referencevindue
695
471
Dobbeltfacade uden
527
47
natfunktion
Dobbeltfacade med
451
47
natfunktion

0,25 2
z
q

1 8

Metoden kan bruges til at sammenligne
forskellige glasfacadeløsninger under hensyn til deres dynamiske egenskaber.

0,25
z 5,44 0,85q
q

hvor
p er antal glas i facademodellen
q er en kategorifaktor afhængig af vinduestypen.
z er (indfaldsvinklen)/90

Ved at indlæse regressionsudtrykket i BuildingCalc beregnes det årlige enegiforbrug
til opvarmning og køling af det aktuelle
kontormodul. Som eksempel på metoden er
der regnet på kontormodulet beskrevet i
afsnit 3.1. Der er anvendt samme vinduesareal for glasfacaden som i referencebygningen.
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5 Analyse og vurdering af
bygningssimuleringsprogrammer
I forbindelse med projekterne ”Beregning
og vurdering af dagslysforhold i projekteringen af bygninger” (se bilag 1) og ”Investigation and implementation of building
simulation programmes – especially ESP-r”
(se bilag 2) er der gennemført analyser af
forskellige bygningssimuleringsprogrammers egnethed til beregne energifobrug,
dagslysforhold og indeklima i kontorbygninger. I dette afsnit fremhæves kort de
vigtigste elemnter i projekterne.

5.1

Beregning og vurdering af dagslysforhold i projekteringen af bygninger
I projektet ”Beregning og vurdering af
dagslysforhold i projekteringen af bygninger” (bilag 1) er følgende bygningssimuleringsprogrammer undersøgt:
Bsim2002 og SimLight
ParaSol
DesktopRadiance
ADELINE
DAYSIM
ESP-r
Projektet ”omhandler en analyse samt anbefalinger af, hvordan det med designværktøjer er muligt at foretage en integreret
behandling og analyse af dagslys i henhold
til termisk indeklima, lysforhold og energiforhold i projekteringen af kontorbygninger, hvor der ønskes øget dagslysudnyttelse
og gode dagslysforhold.
Analysen indbefatter 4 hoveddele:
1. En indledende beskrivelse af forholdene omkring dagslysudnyttelse,
vinduessystemer samt myndighedskrav, som indledning til forståelse
af behandlingen af dagslys under
projekteringen og i designværktøjer.
2. En beskrivelse af mulighederne for
inddragelse af dagslys i bygningsplanlægningen, hvad der skal tages
højde for ved projektering med
dagslys, samt hvordan det kan gøres i bygningsplanlægningens forskellige faser.
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3. En opstilling af krav til, samt undersøgelse og vurdering af, forskellige simple og mere avancerede designværktøjer til beregning og vurdering af dagslysforholdene i løbet
projekteringsprocessen.
4. Et konkret eksempel på brug af designværktøjer i projekteringen, og
hvordan der kan foretages en integreret behandling og analyse af
daglysforholdene i løbet af projekteringsprocessen.
Den arbejdsmæssige og omfangsmæssige
hovedvægt i projektet er lagt på 3. del.
Med denne rapport er der således foretaget
en analyse af mulighederne for at foretage
en integreret behandling og analyse af
dagslys, i henhold til termisk indeklima,
lysforhold og energiforbrug i projekteringen af bygninger, og der er givet anbefalinger til integrationen af forholdene omkring
øget dagslysudnyttelse i løbet af bygningsprojekteringen. Der blev ikke fundet ét
værktøj, der kunne opfylde alle de 10 opstillede krav til det ideelle designværktøj, men
der blev fundet to værktøjer, der opfyldte
minimumskravene. Til brug først i projekteringsprocessen til en mindre detaljeret,
integreret behandling og analyse af dagslys, anbefales det at benytte bygningsenergisimuleringsprogrammet BSim2002 med
programmet SimLight, kombineret med
visualiseringer og behandling af direkte
sollys i dagslyssimuleringsprogrammet
Desktop Radiance. Sidst i projekteringsfasen, hvor der fx er behov for en dokumentation af, at den øgede dagslysudnyttelse giver gode belysningsforhold, tilfredsstillende
energibesparelser, samt ikke giver anledning til overophedningsproblemer, anbefales det at benytte ESP-r i en samkørsel med
Radiance. I løbet af analysen har det især
vist sig problematisk at opnå en realistisk
modellering og styring af solafskærmningerne samt behandling af direkte sollys
gennem disse i designværktøjerne, hvorfor
yderligere analyse og forbedring af designværktøjerne på dette punkt anbefales til
videre arbejde på området”.

5.2

Undersøgelse og implementering af
bygningssimuleringsprogrammer –
specielt ESP-r.

I projektet ”Investigation and implementation of building simulation programmes –
especially ESP-r” er der foretaget en grundig analyse af forskellige bygningssimuleringsprogrammer med hovedvægt på programmet ESP-r. Programmet kan bl.a. anvendes til simulring af multifunktionelle
vinduers effekt på bygningers dagslysforhold, indeklima og energiforbrug. Da ESP-r
er et meget detaljeret og forholdsvisd kompliceret program og den eksisterende brugermanual er noget mangelfuld, er der i
forbindelse med projektet udarbejdet en
detaljeret brugermanual, som vil medvirke
ti, at gøre programmet mere anvendeligt for
rådgivere og projekterende.
Nedenfor gengives resumeet fra rapporten:

The manual is validated by a parallel validation during the modelling of the included
examples. The validation was based on
analysing the results, which has confirmed
that the described modelling procedure in
the included examples is correct. The validation also included locating some source
code errors within ESP-r that needs to be
changed in order to improve the program.”

”The present work is a manual for the transient energy simulation program ESP-r.
The manual is a work of reference when
working with ESP-r and is written for
building design engineers and for educational purposes for student at the Technical
University of Denmark.
The manual includes a description of the
program as a whole, the installation procedure, the ESP-r environment, databases,
model geometry, solar shading, fluid flow
networks, plant systems, controls, visualisation and casual gain control that includes
the coupling with the 3rd party program
Radiance, simulations and result analysis.
The content described for the different facilities within the program is illustrated in
connection with ESP-r in step-by-step described examples, which help users understand and appreciate the use of the program.
To encourage the correct use of the two
programs ESP-r and Bsim2002 for building
design a description of their capability
within building energy simulation is included. A series of relevant design questions is also included, that guides the users
in the direction of choosing the best building energy simulation program for a design
purpose.
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6.2

6 Undersøgelse af multifunktionelle vinduers effekt på indeklimaet
I forbindelse med projekterne ”Glasfacader
i kontorbyggeri” og ”IEA Task 27: Performance of solar façade components” er der
udført analyser af forskellige vinduessystemers indflydelse på energiforbrug og
indeklima i bygninger. I det følgende gennemgås kort indholdet af projekterne ,
mens der henvises til bilag 3 og 4, hvor
rapporterne findes i deres fulde længde.
6.1

Glasfacader i kontorbyggeri

Vha. programmet Bsim er forskellige glafacadeløsninger til kontorbyggeri analyseret
med henblik på at vurdere glasfacaders
påvirkning af indeklima og energiforbrug i
kontorbygninger. Simuleringerne er udført
for enmandskontorer på 12 m2 og storrumskontorer med en dybde på 20 m. Der
er taget udgangspunkt i forskellige rudekombinationer og solafskærmninger med
variable g-værdier.
Konklusionen for projektet var følgende:

Elektrokrome og gasokrome ruder
IEA Task 27.
I forbindelse med projektet ”IEA task 27,
Performance of solar façade components”
er der gennemført simuleringer i Bsim af
gasokrome og elektrokrome ruder monteret
i referencekontoret beskrevet i afsnit 3.1.
Resultaterne som er beskrevet i rapporten
”Simulation results for reference office
with electrocromic and gasocromic glazings” (se bilag 4) beskrives kort I det følgende.
Der er regnet på gasokrome og elektrokrome ruder i klar og i farvet tilstand for klima
for Rom, Bruxelles og Stokholm. Data for
ruderne er vist i Tabel 8
Tabel 8. Data for de gasokrome og elektrokrome ruder
Ucenter
edge
[W/m2K] [W/mK]
Reference
1.30
0.06
Gasokrom klar AM
0.93
0.06
1.5
Gasokrom farvet
0.93
0.06
AM 1.5
Electrokrom klar
1.16
0.06
Electrokrom farvet
1.16
0.06

g
[-]
0.531
0.463
0.130
0.288
0.105

Ved beregningerne er følgende setpunkter
anvendt for køling:
Konklusion
Kortfattet kan konkluderes, at man ved at
reducere solindfaldet til omkring 25% af
det oprindelige kan eliminere behovet for
køleudstyr, og i stedet lade den overskydende varmemængde blive fjernet med ventilationen. Ved at optimere på ventilationen
kan varmeforbruget derudover også nedsættes ganske betragteligt, så der for enmandskontoret opnås en fin balance mellem
varmetilskud gennem solindfald og varmeudtag, primært gennem ventilationen.
Det er vigtigt med en samlet strategi der
inddrager alle forhold omkring rummet,
med dets dybde og volumen, dets indhold af
personer og udstyrstyper, tæthed og brug,
samt dets orientering, i kombination med
hvordan facaden bygges op, og hvordan
varmeudtaget styres”.
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Mandag-fredag: Kl. 00.00-06.00
Kl. 06.00-18.00
Kl. 18.00-24.00
Weekend:
Kl. 00.00-24.00

28oC
24oC
28oC
28oC

Der er ikke regnet på rudernes varierende
egenskaber direkte. Således er energiforbruget til opvarmning og køling samt belysning, beregnet på månedsbasis og årsbasis for ruderne i hver tilstand (klar eller
farvet) for sig. Efterfølgende er månedsværdierne for de tos tilstande kombineret til
det mindst mulige samlede årlige energiforbrug.
6.2.1 Resultater
Resultaterne for de forskellige ruder på de
forskellige lokaliteter er vist på årsbasis i
Figur 26. Resultaterne på månedsbasis findes i bilag 4
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Figur 26. Årlig opvarmnings- og kølebehov samt energiforbrug til belysning for de
tre lokaliteter beregnet for gasokrome og elerktrkrome ruder i klar og farvet tilstand
og sammenlignet med referencerude.
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Ved at kombinere de beregnede energiforbrug til opvarmning og køling i de klare og
farvede tilstande på månedsbasis er det
muligt at estimere opvarmnings- og kølebehovet i en situation hvor ruderne er farvede
i kølesæsonen og klare i opvarmningssæsonen. For hver lokalitet og for hver måned er
den vinduestilstand (klar eller farvet) som
giver lavest varme-/kølebehov valgt. De
måneder hvor ruderne er farvede er indikeret med køleperioden i Tabel 9. I de resterende måneder er ruderne klare.

Tabel 9. Opvarmnings- og kølebehov når der skiftes mellem farvet og klar tilstand for ruderne for
forskellige perioder.
Lokalitet

Vindue

Køleperiode
Syd

Rom
Rom
Brussels
Brussels
Stokholm
Stokholm

Elektrokrom
Gasokrom
Elektrokrom
Gasokrom
Elektrokrom
Gasokrom

Maj-Okt
Apr-Nov
Maj -Sep
Maj -Sep
Jun-Aug
Maj -Sep
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Køling Opvarmning
Syd
Syd
[kWh]
[kWh]
-430
177
-496
118
-99
602
-131
457
-86
1051
-108
867

Køleperiode
nord
Maj - Okt
Maj - Okt
Jun-Sep
Maj -Sep
Jun-Aug
Jun-Aug

Køling Opvarmning
nord
nord
[kWh]
[kWh]
-367
242
-399
143
-88
683
-95
557
-63
1245
-77
1059

7 Solafskærmningers termiske og visuelle egenskaber
I forbindelse med projektet ”Solafskærmningers termiske og visuelle egenskaber
samt udsyn” (se bilag 5) er der foretaget
detaljerede analyser af de termiske og visuelle egenskaber for fire udvalgte solafskærmningssystemer. Analyserne er udført som praktiske målinger, beregninger i
simuleringsprogrammer samt fuldskalaforsøg hvor forsøgspersoner vurderede de
optiske og visuelle egenskaber. De fire
solafskærmningssystemer er vist i Figur 27
til Figur 30.

7.1 Målinger
I forbindelse med de praktiske målinger
blev de optiske egenskaber bestemt vha. et
goniofotospektrometer som måler solafskærmningens spektrale reflektans og
transmittans og derudfra g-værdien.

7.2 Beregninger
Vha. simuleringsprogrammerne WIS og
Parasol blev den totale solenergitransmittans, g, samt afskærmningsfaktoren for
varme beregnet for de fire solafskærmninger. Resultaterne fremgår af Figur 31.
For at vurdere belysningsforholdene over
året er der lavet en række simuleringer af
belysningsforholdene for forskellige årstider for et referencelokale hvor de omtalte
solafskærmninger er monteret. Simuleringerne er gennemført i programmet Desktop
Radiance.

7.3 Fuldskalaforsøg
”I fuldskalaforsøget vurderede forsøgspersonerne de visuelle forhold i lokaler, hvor
de fire solafskærmninger var opsat, samt
udsynet gennem afskærmningerne. I forbindelse med forsøget blev der udført målinger
af de visuelle og termiske forhold.”

Figur 27. Screen.

Figur 28. Persienne.

Figur 29. Film.

Figur 30. Glaslameller.
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g-værdi og afskærmningsfaktor for varme
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0
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0.2

Solafskærmning [-]
Figur 31. g-værdi og afskærmningsfaktor, Fv, for varme for de undersøgte solafskærmninger
samt vindue.
Konklusionen for projektet var følgende:
”Solafskærmningernes termiske og visuelle
egenskaber blev analyseret, og det blev
fundet at de spektrale målinger kunne anvendes til at beskrive en del af de termiske
og visuelle forhold. Desuden viste dagslysfaktoren sig anvendelig til at beskrive afskærmningernes evne til at tillade dagslys
at passere. Analysen viste desuden, at beregninger og visualiseringer af belysningsforholdene er et stærkt værktøj i analysen af
de visuelle egenskaber. Yderligere viste det
udarbejde spørgeskema sig anvendeligt i
forståelsen af brugers præferencer mht.
udsyn og belysningsforhold.
I det følgende er listet hovedkonklusionerne
fra undersøgelsen.
Forsøgspersonernes vurdering af
belysningsforholdene stemte godt
overens med målingerne og beregningerne, dog var der en tendens
til, at forsøgspersonerne vurderede
forholdene lidt bedre end målinger
og beregninger viste. Den større
tilfredshed skyldes formentlig, at de
kun opholdte sig i lokalerne i kort
tid af gangen og ikke udførte kontorarbejde, ligesom lokalernes primære belysning med dagslys kan
have haft betydning.
Klassificeringerne mht. belysningsforholdene stemte i de fleste tilfælde overens med forsøgspersonernes
vurderinger, dog var der ligeledes
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en tendens til, at forsøgspersonerne
vurderede belysningsforholdene
bedre end klassificeringen angav.
Det blev fundet at brydningen af de
ydre omgivelser og skarpheden af
de ydre omgivelser har indflydelse
på vurderingen af udsynet. Desuden blev det fundet at farveændringen har en sekundær indflydelse på
vurderingen af udsynet. Det er dog
forventeligt at genspejlinger samt
farveændringen i højere grad kan
have indflydelse på vurderingen af
udsynet ved andre solafskærmninger.
Klassificeringen mht. udsynet stemte ikke overens i alle tilfælde, idet
der i klassificeringen ikke tages
højde for brydende elementer i solafskærmningen, som f.eks. et stativ.
I december kan det være vanskeligt
at opnå gode visuelle forhold samtidig med at der opnås et godt udsyn til omgivelserne, pga. den lave
solhøjde, der giver meget direkte
sol. I juni er det derimod lettere at
opnå gode visuelle forhold, da solhøjden er væsentlig større, og det
således er muligt at have afskærmningerne mere åbne.
For de undersøgte solafskærmninger blev
følgende fundet:

Persiennen skaber gode visuelle og
termiske forhold med et begrænset
brug af kunstbelysning. Til gengæld
giver den et dårligt udsyn til omgivelserne pga. lamellernes brydning.
Den mest optimale indstilling, af de
her undersøgte, er en lamelhældning på 45 .
Screenen skaber gode visuelle og
termiske forhold, når den er helt
lukket. Dog er der behov for kunstlys en stor del af tiden. Screenen
giver et middel udsyn til omgivelserne, idet dugen bryder omgivelserne.
Filmen skaber acceptable visuelle
forhold, når den er helt nede. Dog
er der behov for supplerende kunstlys en stor del af tiden. Filmen er
ikke god til at skærme mod overophedning, og der vil derfor være et
relativt stort ventilations- og kølebehov. Filmen giver et godt udsyn
til omgivelserne på trods af, at den
er stærkt farveforvrængende.
Glaslamellerne skaber i sig selv ikke gode visuelle forhold, og det er
nødvendigt med yderligere afskærmning. Glaslamellerne er gode
til at skærme mod overophedning,
og giver et godt udsyn til omgivelserne.
Dette projekt kan ses som et pilotprojekt,
idet de her anvendte metoder kan anvendes
til at undersøge øvrige solafskærmninger
på markedet. Det anbefales, at der gennemføres målinger af de spektrale egenskaber
for solafskærmningerne inden de kommer
på markedet, idet de termiske og visuelle
egenskaber da kan bestemmes. Desuden
anbefales, at der gennemføres forsøg med
flere forskellige solafskærmningstyper, for
derigennem at opnå en større forståelse for
brugernes præferencer mht. udsynet. Udfra
disse to dele vil det i fremtiden være muligt
at klassificerer solafskærmningerne, således at det bliver lettere for projekterende at
vælge den rigtige solafskærmning”.
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8 Konklusion
I den indledende del af projektet er der undersøgt talrige kilder om forskellige elementer til dynamisk tilpasning af vinduers
energimæssige egenskaber. Kun relativ få
kilder beskriver undersøgelser af deciderede multifunktionelle elementer og der er
kun fundet få kilder, der kvantificerer de
energimæssige konsekvenser ved anvendelse af disse tiltag. Konklusionen af undersøgelsen er, at der er bred enighed om, at
vinduer med dynamiske energimæssige
egenskaber ydelsesmæssigt er statiske vinduer overlegne, men der er et udækket behov for at undersøge det energimæssige
potentiale ved anvendelse af multifunktionelle vinduessystemer, ligesom det er uafklaret hvorvidt de er økonomisk attraktive.
Da der kun er beskrevet relativ få vinduessystemer der kombinerer to eller flere dynamiske tiltag er det forfatternes opfattelse,
at der her ligger et relativ uopdyrket område, som har et energimæssigt potentiale.
Dette gælder specielt indenfor anvendelsesområder, hvor der både sommer og vinter
skal tages hensyn til energiforbrug til opretholdelse af komfortable rumtemperaturer
– typisk i kontorbyggeri, stormagasiner,
boliger med store glasarealer m.v.
Der er i forbindelse med projektet undersøgt muligheder for at beskrive vinduer
med dynamiske egenskaber og vurdere
deres effekt på indeklima, energiforbrug og
dagslys vha. detaljerede bygningssimuleringsprogrammer som Bsim2002 og ESP-r.
For at gøre det nemmere at vurdere og
sammenligne forskellige systemers egenskaber er der udviklet en simpel metode til
karakterisering af vinduessystemer med
dynamiske egenskaber ved anvendelse af
programmerne WIS og BuildingCalc, som
begge er forholdsvis simple at anvende og
har kort beregningstid.
De i projektet udførte simuleringer har vist
at der er store energibesparelsespotentialer
ved at anvende vinduessystemer med dynamiske egenskaber. Der er dog stadig behov for videreudvikling af bedre systemer,
hvilket kræver yderligere analyser i detaljerede bygningssimuleringsprogrammer.
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