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Abstract 
 

Solutions for future pellet burning technologies 
 

Pellet systems with active control with combined CO/O2 sensors 

 

Pellet system with energy measuring and monitoring 

 

To meet the consumer demands and the upcoming environmental regulations for the 

future Swedish heating system, development and improvement of the existing methods 

for combustion of fuel pellets are urged. In this study, two potential concepts – to be 

considered as important for the continued state-of-the-art improvement – for monitoring 

of the combustion process, have been demonstrated and evaluated. Within the project, SP 

Technical Research Institute of Sweden has, in co-operation with SenSiC, tested a new 

type of combined CO/O2 sensor. The sensor has been adapted to real combustion 

environment in a Jan Fire furnace, to which its control capacity has been verified. 

Moreover, a system for measuring the use of energy, EnergySaver, has, in co-operation 

with Effecta, been tested in a field study at the premises of a fuel pellet consumer. The 

SenSiC combined CO/O2 sensor has during the study progressively been developed and 

the resulting conclusion states that the product version FEI300-2 now is ready for further 

tests and market introduction. The trials show that the sensor reacts to an increase in 

emission levels, where after it manages to control the combustion process back to optimal 

level. The field study of the Effecta Energy Saver system shows that it, to a large part, is 

ready for commercial introduction. According to the fuel pellet consumer, the Effecta 

system increases the interest/awareness of energy saving.  
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Förord  
 

Lösningarna som har utvärderats i projektet har valts ut inom projektet ”Krav och 

lösningar för framtidens pelletsteknik”, ett projekt som i huvudsak finansierades av 

Energimyndigheten. Föreliggande studie är en fortsättning på projektet ovan och har i 

huvudsak finansierats av Vinnova.  

 

Projektgruppen har bestått av Susanne Paulrud, Marie Rönnbäck och Daniel Ryde från SP 

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Därtill har delar av projektet genomförts i 

samarbete med Erik Andersson på Effecta, Lars Hammarlund på SenSiC samt Vladimir 

Jadrijevic på Janfire. 

 

 

 

Borås, november 2011 
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Sammanfattning  
 

För att uppfylla kommande miljökrav på morgondagens uppvärmningssystem krävs 

utveckling och förbättringar av de svenska pelletssystemen på flera områden. Allt högre 

krav på utsläppsnivåer och verkningsgrad ställs i lagstiftning och framförallt i 

incitamentprogram i olika länder. För att nå dessa låga emissioner och höga 

verkningsgrader under olika betingelser (e.g. bränslekvalitet och tidpunkt i 

förbränningscykeln) i en biobränslepanna krävs ofta någon form av styrning. 

Exempelvis sensorer som är stabila, snabba och har lång livslängd och samtidigt 

är billiga. För att öka tryggheten, bekvämligheten och medvetandet hos småhusägaren 

som väljer pellets kan energimätning och fjärrövervakning vara ett alternativ. 

Fjärrövervakning är idag väl etablerat inom värmepumpsbranschen men används 

fortfarande begränsat inom småskalig pelletsuppvärmning. 

 

Inom ramen för projektet ”Krav och lösningar för framtidens pelletsteknik” utarbetades 

en kravspecifikation för morgondagens pelletsteknik. Kravspecifikationen användes 

sedan för att studera matchande teoretiska koncept på lösningar för framtidens 

pelletssystem. Två av dessa lösningar bedömdes intressanta att jobba vidare med; 

”Pelletsteknik med aktiv styrning med CO/O2-sensorer” samt ”Pelletssystem med 

energimätning, bränslemätning och fjärrövervakning” Det här projektet syftar till att, i 

samverkan med deltagande företagen Effecta AB, Janfire AB och SenSiC AB  

utveckla/demonstrera dessa två koncept. I projektet har ingått att testa och anpassa en ny 

typ av gassensor, nämligen biovärmesensor FEP-300-1, till en verklig förbränningsmiljö 

samt verifiera dess regleringskapacitet. Sensorn mäter både CO och O2 i en och samma 

lösning och gör det möjligt att på ett helt nytt sätt optimera förbränningsprocesser i t.ex. 

pellets-, flis- och vedpannor.  

 

Under projektets gång har sensorn successivt utvecklats och resulterat i en sensor som 

kan reagera på detekterade emissionsnivåer och därefter reglera till en optimal 

förbränning. Viss utveckling kvarstår dock. Bland annat finns behov av noggrannare 

mätningar med fler varierande driftförhållanden och tester i andra typer av 

pelletsbrännare, exempelvis med justerbar sekundärluft. Det finns även behov av 

vidareutveckling av regleralgoritmen och förbättrad temperaturreglering på sensorytan. 

  

I det andra koncepttestet ingick att utvärdera ett energimätningssystem, Energy Saver. 

Energy Saver är ett system som mäter energianvändningen på radiatorer och 

varmvattenkrets via en flödesmätare och temperaturmätare. Informationen summeras, 

lagras och visas i en grafisk display. För att testa och utvärdera systemet installerades 

systemet hos en pelletsanvändare med kombinerad solvärme. för att testa produkten under 

realistiska förhållanden. Användaren har haft möjlighet att testa produkten under ca ett 

halvår. Under testperioden har feedback samlats in. Användaren har bl.a. fått bedöma 

systemets funktion, displayens uppbyggnad samt om energi kan sparas även om 

uppfattningen är att man lever energisnålt.  

 

Enligt användaren ökar Effectas energimätningssystem intresset/medvetenheten för 

energiförbrukningen. Under utvärderingsperioden har användaren flera gånger funderat 

över vad som är orsaken till elförbrukningen. De har testat att släcka lampor och stänga 

av olika apparater och utrustning. Flera gånger har de frågat sig; Vad är det nu som drar 

energi? och sedan undersökt detta. Varmvattenförbrukningen har även väckt reaktion och 

diskussion då det tydligt framgår när någon duschar i familjen.  
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1 Inledning 
 

För att pellets ska kunna vara ett konkurrenskraftigt alternativ i svenska småhus i 

framtiden krävs att användningen av pellets är attraktivt för konsumenten. Lyckas 

branschen nå detta finns potential att utöka användningen av pellets i småhus i Sverige.  

Drygt 100 000 småhus har idag en pelletsbrännare/panna installerad varav ca 30 % av 

pelletsanvändarna avser att byta värmesystem inom en 5-års period (Paulrud mfl, 2010). 

Det innebär att det finns en marknad för återinstallation av pelletsteknik som är viktig att 

bevaka. Det finns fortfarande finns 80 000 oljepannor i drift varav ca 40 % avser att bytas 

ut inom en femårsperiod, en marknad där pelletstekniken har potential att konkurrera. Av 

de småhusägare som hittills bytt till pellets har exempelvis 65 % bytt från olja. En större 

utmaning är de eluppvärmda hus som avser att byta uppvärmningssystem inom fem år, ca 

140 000 småhus med direktverkande el och 90 000 småhus med vattenburen el. Av de 

som har pellets idag har bara ca 10 % hittills bytt från el (Energimyndigheten, 2010). 

Därtill finns en marknad inom nyproduktion av småhus där pelletstekniken hittills varit 

mycket begränsad. 

 

För att svensk pelletsteknik ska kunna vara konkurrenskraftig i övriga Europa och i USA 

krävs liksom i Sverige användarvänlig teknik med kostnadseffektiva lösningar och 

framförallt teknik med bra miljöprestanda. Vad gäller nuvarande miljöprestanda är 

bedömningen att moderna pelletspannor och kaminer fungerar bra idag både gällande 

utsläpp och verkningsgrad. Aktiv styrning är idag vanligt förekommande på europeiska 

produkter men är en extrakostnad som är svår att motivera på den svenska marknaden. 

Allt högre krav på utsläppsnivåer och verkningsgrad ställs dock i lagstiftning och 

framförallt i incitamentprogram i olika länder så prestandamässigt handlar det om att hitta 

nya kostnadseffektiva lösningar för svenska produkter. Exempelvis sensorer som är 

stabila, snabba och har lång livslängd och samtidigt är billiga. 

 

Inom ramen för projektet ”Krav och lösningar för framtidens pelletsteknik” (Paulrud m.fl. 

2010) genomfördes under hösten 2009 en enkätundersökning till ca 2000 småhusägare 

runt om i landet med syfte att undersöka deras attityder till olika uppvärmningssystem 

och valmöjligheter. En marknadsstudie genomfördes för att inventera svenska och 

internationella tekniklösningar och undersöka förutsättningar för svensk pelletsteknik på 

en internationell marknad. Därtill gjordes en sammanställning kring nuvarande och 

kommande miljökrav vid användning av pelletsteknik. Utifrån 

konsumentundersökningen, marknadsstudien, en workshop genomförd oktober 2009 

riktad till svenska företag som arbetar med pelletsteknik och kommande miljökrav 

utarbetades sedan en kravspecifikation för morgondagens pelletsteknik. 

Kravspecifikationen användes sedan för att studera matchande teoretiska koncept på 

lösningar för framtidens pelletssystem. 

 

Utifrån kravspecifikationen var slutsatsen att följande koncept på innovativa lösningar för 

svensk pelletsteknik har betydelse för den fortsatta utvecklingen:  

 

Teknikutveckling 

I1 Ny kostnadseffektiv bulkförrådslösning 

I2 Pelletskamin, självrengörande (rengöringsintervall 1-2 ggr/år) 

I3  Förbättrad systemlösning av pelletskamin kombinerat med solvärme.  

I4 Pelletsteknik med aktiv styrning med CO/O2-sensorer 

I5 Pelletsteknik anpassat till lågenergihus 

 

Utveckling av tjänster 

I6 Pelletssystem med energimätning, bränslemätning och fjärrövervakning 

I7 Gemensam mall för serviceavtal 
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Lösningarna ovan (I1-I2) uppfyller flera av de krav som ingår i specifikationen och är 

exempel på hur det med relativt små insatser går att förbättra pelletssystemen. Kostnaden 

för lösningarna faller inom ramen för vad konsumenterna är villiga att betala för 

exempelvis en extra investering i teknik för att minska skötselinsatsen eller för ett 

övervakningssystem. 
 

För att verifiera att koncepten ovan är på rätt väg eller har ett kommersiellt värde finns 

behov av att jobba vidare med s.k. koncepttest eller prototyptest, dvs. att SP (i labmiljö) 

eller en slutanvändare (fälttest) utvärderar eller "provar" produkten. Koncepttest används 

i mellanliggande faser, prototyptest är oftast benämningen på ett senare användartest när 

produkten mer eller mindre är färdig. I den här rapporten redovisas resultatet från 

utvärdering av koncept I4 ”Pelletsteknik med aktiv styrning med CO/O2-sensorer” och I6 

”Pelletssystem med energimätning, bränslemätning och fjärrövervakning”. 

 

1.1 Mål och syfte 
 

Projektet ”Lösningar för framtidens pelletsteknik” syftar till att, i samverkan med 

branschen utvärdera/demonstrera potentiella koncept på innovativa lösningar för svensk 

pelletsteknik som bedöms ha betydelse för den fortsatta utvecklingen.  

 

Målet är att från de koncept som redovisas i rapporten ”Krav och lösningar för framtidens 

pelletsteknik” (Paulrud m.fl. 2010), testa/utvärdera minst två experimentellt, för att ge 

företagen underlag för fortsatt produktutveckling.  

 

2 Material och Metoder  
 

I projektet har ingått att testa och utvärdera två tekniska koncept för svensk pelletsteknik 

på SP:s laboratorium och i fält i samarbete med de deltagande företagen Effecta AB, 

Janfire AB och SenSiC AB. De koncept som har testats och utvärderats är Effectas 

energimätningssystem Energy Saver samt SenSiCs CO-sensor FEP-300-1 med syfte att 

anpassa tekniken till Janfires pelletsteknik.  

 

 

2.1 Reglering av förbränningen i en 

pelletspanna med hjälp av aktiv styrning 

(sensorer) 
 

Låga emissioner och höga verkningsgrader under olika betingelser (ex. bränslekvalitet 

och tidpunkt i förbränningscykeln) i en biobränslepanna kan erhållas med någon form av 

styrning. En aktiv styrning av förbränningsprestanda innebär att utrustningen känner av 

och alltid styr förbränningen till optimal prestanda. Denna styrning kan vara uppbyggd 

kring t ex en lambdasond eller någon annan form av automatisk registrering av 

förbränningsresultatet. På senare år har intresset för sk CO-sensorer ökat. Optimering 

syftar då till att sänka luftöverskottet och därigenom höja pannverkningsgraden samtidigt 

som emissionerna av oförbränt hålls på ett minimum. Inom projektet har en ny typ av 

CO-sensor utvärderats och testats. Sensorn, utvecklad av Sensic AB är en gassensor, 

biovärmesensor FEP-300-1, där sensorn mäter både CO och O2 i en och samma lösning. 

Sensorn är avsedd för småskaliga värmepannor och gör det möjligt att på helt nytt sätt 

optimera förbränningsprocesser i t.ex. pellets-, flis- och vedpannor. Sensorn är en 

prototyp och viss utveckling kvarstår. I projektet har syftet varit att ta fram ett underlag 

till SenSiC för fortsatt produktutveckling genom att testa och anpassa sensorn till en 
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verklig förbränningsmiljö på SP:s förbränningslaboratorium samt verifiera dess 

regleringskapacitet. 

 

2.1.1 Beskrivning av testade sensorer 
 

FEP-300 är en gassensor med ett gaskänsligt katalytiskt skikt på en fälteffekttransistor 

(Field Effect Transistor, FET), med ett substrat i värmetålig kiselkarbid. Sensorn mäter 

både CO och förhållandet mellan CO/O2 i en och samma lösning (figur 1). Inom projektet 

har tre versioner av Sensics sensorer testats; FEP-300-1, FEP-300-1 med båda 

sensorsignalerna (CO och CO/O2) på samma värmesubstrat samt FEI-300-2. 

 

 
Figur 1. Sensor FEP-300-1 från SenSiC AB med hölje för att monteras direkt i rökgaskanalen 

Sensorns uppbyggnad är baserad på två separata värmesubstrat med vardera en MOSFET 

(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) sensoryta med ett katalytiskt 

metallskikt överst, en Pt100 temperaturgivare och ett värmeelement. Värmeelementen 

och temperaturgivarna har till uppgift att reglera temperaturen på substraten. 

Gasdetekteringen sker i det översta katalytiska metallskiktet som då förändrar den 

elektriska strömledningen genom transistorn.  

 

Genom att variera temperaturen på substratet detekteras olika förhållande mellan gaser, i 

detta fallet CO och O2. CO detekteras vid en temperatur på 200 °C, och CO/O2 vid en 

temperatur på runt 300 °C. Sensorn har ett användbart område upp till 5000 ppm COe 

(kolmonoxid ekvivalent). Till sensorerna är en elektronikenhet kopplad som reglerar 

temperaturen på substratet samt förstärker utsignalen från sensorn. Höljet på sensorn 

placeras direkt i rökgasflödet, och rökgaser leds in mot sensorytorna via en rörkanal. 

Sensorn FEP-300-1 kan hantera rökgastemperaturer upp till 200 °C.  

 

På den senare version av sensorn (FEP-300-1) placerades båda sensorytorna på ett och 

samma värmesubstrat för att förenkla produktionen (figur 2). Sensorns hölje och 

elektronikstyrning är dock densamma som tidigare version. 

 

 
Figur 2. SenSiCs sensor med båda sensorerna på samma värmesubstrat. 
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Utsignalen från sensorytorna är logaritmisk, så vid en låg koncentration av gas ger en 

gasförändring ett större utslag än vid hög koncentration. CO/O2 sensorytan ger en extra 

stor utsignal när O2 nivån är låg (1-5 %). 

 

De två beskrivna versionerna av sensorn FEP-300-1 visade vid inledande 

funktionskontroller (se 2.1.2) ha problem med ostabilitet i elektronikenheten, glapp i 

kablar, samt luftläckage i sensorhöljet. Problemen åtgärdades av SenSiC och en tredje 

version FEI-300-2 togs fram för fortsatta tester. På den tredje versionen förändrades 

transistortypen till MESFET (Metal Semiconductor Field Effect Transistor). Fördelen 

med den typen är att den är mindre känslig för varierande omgivningstemperatur enligt 

SenSiC. Även elektronikstyrenheten reviderades med bl.a. separerade jordplan och  

strömutgångar vilket ger stabilare mätresultat (figur 3). Sensorn FEI-300-2 kan hantera 

rökgastemperaturer upp till 225 °C.  

 

  
Figur 3. Sensor FEI-300-2 med elektronikstyrenhet och rostfritt sensorhölje 

Liksom den senare versionen av FEP-300-1 är FEI-300-2:s båda sensorytor placerade på 

samma värmesubstrat med temperaturreglering.  

 

Sensorkarakteristiken har dock förändrats. För FEI-300-2 mäter båda sensorytorna ett 

förhållande mellan CO och O2. Sensorytorna ger en kraftigt signalförändring, närmast 

binär, vid ett visst förhållande mellan CO och O2, se Figur 4 nedan. Detta förhållande går 

att förskjuta genom en styrström till sensorerna. 

 

 

  
Figur 4. Karakteristik för sensor FEI-300-2 
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Ytterligare en fjärde sensorversion är under utvärdering hos SenSiC. I den versionen är 

sensorns temperaturmätning integrerad på själva sensorytan, för att ytterligare minimera 

temperaturförändringar på det katalytiska skiktet orsakade av varierande 

omgivningstemperatur och gasflöde. Den fjärde versionen har dock inte utvärderats inom 

detta projekt. 

 

För att kunna utveckla en metod att ansluta sensorn till panna och logger användes två 

kommersiella sensorer. En kommersiell CO-sensor från Lamtec, Carbosen 1.000 samt en  

lambda sensor från Bosh, LSM11. Lamtecs sensor är en s.k. fast elektrolytisk cell (SOFC, 

Solid Oxide Fuel Cell), som med variationer i det elektrolytiska skiktet kan detektera CO. 

Sensorn är kopplad till en elektronikenhet för signalanpassning samt reglering av 

temperaturen på sensorytan. Mätområdet sträcker sig till 3000 ppm COe (ekvivalenter). 

Elektronikenheten ger även möjlig hantering av digital överföring av mätdata via en 

CAN-bus. Lambdasensorn från Bosh valdes för dess stabila egenskaper vid högre 

syrenivåer (lambda > 1) som det normalt är i mindre biobränsleeldade pannor. 

 

2.1.2 Funktionskontroll av FEP-300-1 
 

Inledningsvis gjordes en funktionskontroll på SenSiC:s sensor FEP-300-1. Sensorn 

monterades i en specialbyggd rigg. Kalibrergaser med känd koncentration av kolmonoxid 

blandades med koldioxid, kvävgas och luft med hjälp av massflödesregulatorer. 

Gasblandningen leddes in i ett värmereglerat rör för att styra temperaturen på gaserna. I 

slutat av röret monterades sensorn tillsammans med ett termoelement som via en 

regulator reglerade värmeeffekten på röret och därmed temperaturen på gaserna. Sensorn 

utsattes för väl definierade koncentrationer av gaser vid rumstemperatur under 4 minuter 

för varje koncentration. Sensorn signaler jämfördes mot de definierade koncentrationerna, 

men även mot gasanalys utförd med konventionell utrustning för mätning av CO, CO2 

samt O2. Sensorn utsattes också för luft med väl definierade gastemperaturer under 10 

minuter för varje definierad temperatur. 

 

Följande instrument användes: 

 Massflödesregulatorer från Brooks, typ 5850S 

 Gasanalys CO/CO2-analysator Leybold Heraus (5000 ppm CO, 20% CO2) 

 Gasanalys O2-analysator M.&C, modell PMA 10 

 Intab PC-logger, modell 3100i 

 

Under funktionskontrollen visade sensorn en alltför låg signal och hög påverkan av 

omgivningstemperaturen samt minneseffekter för att kunna användas i det fortsatta 

arbetet. Trots upprepade försök från SenSiCs sida att höja signalnivån kvarstod 

problemen. Även vid försök i förbränningsgaser visade SenSiCs FEP-300-1, både den 

första och den andra versionen problem med kraftigt temperaturberoende och signaldrift. 

Problemen analyserades och kunde hänföras till luftläckage genom sensorhöljet samt 

olika typer av reglerproblem för temperaturen på sensorsubstratet. 

 

SenSiC åtgärdade problemen och tog fram en ny version av sensorn FEI-300-2. Den 

kontrollerades av SenSiC innan leverans till SP. Kontrollen visade att sensorn var 

tillräckligt stabil för att utgå ifrån vid utveckling av en regleralgoritm. 

 

2.1.3 Metod för att ansluta sensor till panna och logger 
 

Nedan beskrivs kopplingsschemat för att ansluta och signalanpassa de olika 

sensorversionerna till panna och logger. Tre olika kopplingsscheman togs fram och där 

första schemat (figur 6) ligger till grund för utveckling av de andra två (figur 7 och 8).  
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Kopplingsschemat i figur 6 kan i korthet beskrivas så här: De två signalerna från sensorn 

FEP-300-1 förstärks med operationsförstärkare U1 resp. U2. Pelletbrännaren är dock 

begränsad till att ta emot en analog signal varvid U3-U6 bildar en signalmultiplexer som 

slår ihop och växlar cykliskt mellan CO resp. CO/O2 -signalen. Denna mixsignal förstärks 

ytterligare med U7 som tillsammans med en växlingssignal från krets U8 skickas till 

brännaren. 

 

 
Figur5. Kopplingsschema för att ansluta SenSiCs FEP-300-1 till pelletsbrännaren och logger. 

 

En vidareutveckling av kopplingsschemat gjordes med de kommersiella sensorerna 

(Lamtec, Carbosen 1.000 och Bosh, LSM11). Signaler från båda dessa sensorer 

kopplades till en signalomvandlare för att efterlikna signalerna från SenSiCs sensor. 

Syftet var att sensorerna från Lamtec och Bosh skulle kunna ersätta SenSiCs sensor FEP-

300-1 utan större förändringar i reglersystemet, för att parallellt kunna utveckla sensorn 

och reglering. Figur 6 visar kopplingsschemat för att efterlikna SenSiCs sensor med 

kommersiella sensorer. Huvudkomponenterna är fyra operationsförstärkare för 

signalanpassning samt en multiplexer för att slå ihop de två signalerna till en ingång på 

brännaren. Signalen från lambdasensorn ger en omvänt exponentiell signal på syrenivån, 

lägre syrenivå ger en högre exponentiell utsignal. Området för förbränning i en 

pelletspanna ligger mellan 6 – 11 % O2, detta ger en utsignal på mellan 30 – 0 mV. 

Signalen förstärks och inverteras i ett förstärkarsteg U3. 

 

Signalen från Lamtecs CO sensor anpassades med förstärkare U4 och U2, för att vidare 

gå till ett olinjärt förstärkarsteg U1, D1 och D2 tillsammans med O2-signalen. O2-signalen 

styr då förstärkningen av CO-signalen, så att vid låga koncentrationer av syre så förstärks 

CO-signalen mer och ger då ett större utslag, medans vid högre koncentrationer av O2 

passerar signalen utan förstärkning. 
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Figur 6. Kopplingsschema för att ansluta kommersiella sensorer till pelletsbrännaren och loggern. 

Utifrån kopplingsschemat i figur 7 togs ett kopplingsschema fram för att ansluta SenSiCs 

sensor FEI-300-2 till pelletsbrännaren och loggern (Figur7). SenSiCs FEI-300-2 har en 

modifierad elektronikenhet som ger utsignaler i form av strömsignaler 4-20 mA. 

Signalanpassning mot brännaren modifierades för att hantera strömsignaler. Utöver detta 

tillfördes två kretsar för att mäta matningstiden på bränsleskruven. Signalförstärkarna 

ersattes av resistorerna R2 samt R3 som direkt omvandlar strömsignalerna till 

spänningssignaler för att därefter gå till multiplexkretsen och vidare ut till brännaren. 

Matningstiden mäts över motorn till bränslematarskruven. Spänningen över motorn 

isoleras från övrig elektronik via en optokopplare U1. Optokopplaren ger en utsignal i 

form av en puls, och pulsbredden motsvarar matningstiden. Pulsbredden omvandlas i 

flera steg till en spänningssignal för att mätas i loggern. 
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Figur7. Kopplingsschema för att ansluta SenSiCs FEI-300-2 till pelletsbrännaren och logger 
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2.1.4 Försökspanna och mätmetod 
 

Pannan som har använts vid testerna är en pelletstbrännare och panna från JanFire, 

modell NH. Brännaren är helautomatisk och självrengörande. En patenterad rörlig botten 

i brännaren skrapar av och matar eventuella slagg och föroreningar från rosten ut i 

pannans asklåda. Brännaren rengörs automatiskt vid panntermostatens tillslag eller vid 

förinställda intervaller (figur 9). 

 

 

  
Figur 9. JanFires NH-brännare och panna. 

 

Sensorn FEI-300-2 monterades in i rökgaskanalen (figur 11). Uttag för gasanalyserna CO, 

CO2 samt O2 monterades för att användas vid referensmätningarna. Gaserna för 

referensanalysen filtrerades med ett poröst filter placerat i rökgaskanalen och torkades 

med ett kondenseringsaggregat för att därefter fördelas till respektive instrument. Detta 

medförde ca 20 sekunders fördröjning på signalerna från analysinstrumenten jämfört med 

sensorerna som var placerade direkt i rökgasflödet. Pannan var ansluten till en testrigg 

med kylkrets för reglering av konstant returvattentemperatur. Den genererade effekten 

beräknades utifrån flöde, framledningstemperatur samt returtemperatur. Temperaturerna 

mättes med kalibrerade Pt-100 givare och flödet mättes med en kalibrerad flödesmätare. 

Även mätpunkter för rökgastemperatur och undertryck i förbränningsutrymmet 

monterades. 

 

Följande instrument användes: 

 O2-analysator M.&C, modell PMA 10  

 CO/CO2-analysator Emerson, Xstream (0-3000 ppm CO, 0-25% CO2) 

 Differenstrycksmätare Furness FCO 12 

 Vattenflödesmätare Valmet 9V-MP1115 

 Logger Agilent, model 34970A 

 

Förbränningen reglerades initialt med brännarens vanliga styrprogram. För att variera 

mängden CO och O2 ändrades brännarens värde för bränsledensitet vilket ”lurade” 

brännaren att mata in mer eller mindre mängd bränsle. Pelletbrännaren kopplades till 

datorn för att kunna modifiera dess programvara och utläsa aktuella styrparametrar. Vid 

normal förbränning i pannan utan reglering gav brännaren över tid varierande förhållande 

i förbränningsgaserna enligt figur 10. Variationerna i emissioner och syrehalt är i första 

hand relaterade till ojämn bränslematning samt hur pelleten och askrester lägger sig i 

bränslekoppen.  
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Brännarens styrkort anpassades och signalerna från sensorn (S1 och S2) anslöts till 

brännaren via en analog ingång på kortet (figur 11). Brännaren är begränsad med endast 

en analog ingång, och därför användes en s.k. multiplexsignal, där två analoga signaler 

från sensorerna växlar cykliskt. Programvaran till brännarens styrsystem anpassades för 

att utläsa och reagera på dessa. 

 

Figur10. Typiska förbränningsförhållande i JanFires pelletspanna utan reglering. 

Figur 11 visar en schematisk bild över uppställning och anslutning av sensor till panna 

och logger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 11. Schematisk bild över uppställning och anslutning av sensor till panna och logger. 
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2.1.5 Regleralgoritm 
 

För att kunna styra Janfires brännare med CO-sensorn utvecklades en regleralgoritm. 

Denna utvecklades utifrån SenSic FEI-300-2 då den visat sig vara stabilast av de tre 

sensorerna. Algoritmen bygger på att lufttillförseln är fast och att brännaren reglerar 

genom att minska eller öka bränsletillförseln. Algoritmen utformades för att reagera på 

när signalerna in till brännaren gick över eller under ett inställt gränsvärde på 5 V. Detta 

motsvarar en strömsignal från sensorn på 12 mA. 

 

Sensorns två sensorsignaler S1 respektive S2, justerades till att reagera vid två olika 

förhållande av CO och O2. S1 reagerar vid lägre halter av CO och högre halter av O2 (ca 

100 ppm CO vid 11 % O2). S2 reagerar vid något högre halter av CO och lägre halter av 

O2 (ca 300 ppm CO vid 8 % O2). Brännaren får då ett område där förbränningen sker 

normalt utan förändring (arbetsområde), då S1 är hög och S2 är låg. Regleringen sker på 

så sätt att när signalen på S1 ändras till låg så ökas bränsleinmatningen och när signalen 

på S2 ändrades till hög minskas bränsleinmatningen. Figur 12 visar flödesschemat för 

regleralgoritmen. För att ta fram gränsvärdet för S2 ökades bränsletillförseln långsamt när 

förbränningen låg i arbetsområdet.  

 
Figur 12. Flödesschema för regleralgoritmen. 
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Förbränning av pellets ger alltid en viss variation i förbränningen. Därför anpassades 

sensorsignalerna till att reagera på emissionstopparna och emissionsdalarna. Signalen från 

S1 går ner när O2 ökar och CO halten ligger låg och därmed signalerar för ökad 

bränsledos. Motsatsen sker när CO halten toppar vid låga O2 halter, då växlar S2 till hög 

signal för att påkalla mindre bränsletillförsel (figur 13). 

 

 
 

Figur13. Visar hur sensorsignalerna reagerar på emissionstoppar och dalar. 

Tiden för frammatning av bränsle är begränsad till en minsta upplösning på 0,01 

sekunder. Matningen sker i cykler om ca 8 sekunder vid nominell effekt på 12 kW. 

Matningstiden, dvs när bränsle matas fram, är styrd av regleringen. Därefter följer en 

paus resterande tiden av hela cykeln. För att begränsa självsvängning som kan uppstå vid 

alltför snabba förändringar av bränslematningen sker modifiering av matningstiden endast 

var 3:e cykel med 0,01 sekunder beroende på vad sensorsignalerna indikerar. Var 21:e 

cykel, om förbränningen har legat inom arbetsområdet, ökas matningstiden med 0,01 

sekunder. Figur 14 visar ett exempel på hur brännaren justerar bränsledosen vid en 

plötslig förändring av undertrycket (draget) i pannan. 

 
Figur 14. Visar reglering för att kompensera för dragförändring. 

Kurvorna för CO och O2 är mätsignalerna från gasanalysinstrumenten. S1 och S2 är 

signaler in till brännaren från sensorn. Drag visar undertycket i förbränningsutrymmet 

och Dos är den aktuella bränsledoseringen ner till förbränningskoppen. Som framgår av 

figuren så minskas draget kraftigt vid tiden för 20 minuter. Detta ger en kraftig ökning av 

CO samt minskad O2 nivå. Sensorsignal S2 reagerar då genom att gå upp och därmed 
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påkalla minskad bränslematning. Bränsledosen börjar sjunka och efter ca 10 minuter har 

CO och O2 nivåerna kommit tillbaka till den ursprungliga nivån innan dragförändringen. 

Signalen från sensor S2 återgår då till normal låg nivå och bränslematningen upphör att 

minska. 

 

2.2 Pelletsvärme med energimätning och 

fjärrövervakning 
 

I avsnittet nedan redovisas metoden för utvärderingen av Energy Saver, ett 

energimätningssystem som har utvecklats av pelletsföretaget Effecta. Utvärderingen 

syftar till att verifiera att produkten har ett kommersiellt värde för utveckling av 

pelletsanvändningen.   

 

2.2.1 Beskrivning av systemet 
 

Energy Saver är ett energimätningssystem som består av en grafisk display med rörliga 

bilder (figur 15). Den grafiska displayen kommunicerar med en Energy box som 

kontinuerligt kan ta upp information från 20 olika mätpunkter som energianvändning för 

värme, varmvatten och el men även pelletsnivån i förrådet. Energy Boxen kan även 

kopplas mot internet för att kunna övervaka och styra värmesystemet. Vid eventuella 

problem med värmesystemet, behov av service eller behov av pellets meddelas detta via 

mail eller sms. 

 
Figur 15. Energy Saver, ett energimätningssystem utvecklat av Effecta.  
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Principen för Energy Saver är att systemet mäter energianvändningen på radiatorer och 

varmvattenkrets via en flödesmätare och en temperaturmätare. Informationen summeras, 

lagras och visas i den grafiska displayen. Informationen lagras sedan i två år för att få en 

bra historik och överblick av de förändringar som sker i hushållet. Med en extra 

flödesmätare och temperaturgivare kan systemet också mäta hur mycket energi en 

solanläggning levererar till hushållet.  

 

För elmätningen monteras en sändare på elleverantörens fasta elmätare. Sändaren läser 

optiskt av den signal som elskåpets räknare avger och skickar trådlöst informationen 

vidare till ”Energy Boxen” som skickar informationen till den grafiska displayen. Detta 

innebär att man direkt bl.a. ser hur förbrukningen ökar/minskar när en hushållsapparat 

startar eller stängs av. 

 

Som tillbehör till Energy Saver finns möjlighet att kunna mäta pelletsnivån i bulkförrådet. 

Genom att montera en ultraljudssändare i taket ovanför förrådet kan en lägsta och en 

högsta nivå ställas in. Systemet visar sedan hur mycket pellets det är kvar och när det 

måste fylla på. Systemet kan kopplas mot internet vilket gör att även pelletsleverantören 

följer förbrukningen och kan planera påfyllning och därmed minska småhusägarens 

skötselinsats. 

 

Systemet har olika möjligheter till service och övervakning. Dels kan småhusägaren se 

hur det egna energisystem fungerar genom att logga in på en hemsida när de t.ex. är på 

semester. Dels kan systemet kopplas till en installatör som får felmeddelande via SMS 

och mail om problem uppstår. För husägare som har ett bulksystem kan systemet kopplas 

till pelletsleverantören för att få automatisk pelletspåfyllning. 

 

2.2.2 Metodbeskrivning av fälttest 
 

Koncept eller prototyptestet har genomförts hos en kund (fälttest) för att prova produkten 

under realistiska förhållanden hos en slutanvändare. Användaren har haft möjlighet att 

testa produkten under ca ett halvår.  

 

2.2.2.1 Beskrivning av kundens anläggning 
 

Energimätningssystemet installerades i en fastighet byggd 1935 varav en tillbyggnad 

gjordes 1979. Husets boendeyta är ca 120 m² och värms idag upp med pellets, sol och en 

braskamin. Hushållet består av 4 personer. Pelletspannan är en Thermia Biomatic+ 

installerad januari 2005. Den termiska solfångaren, installerad våren 2006, består av 3 

paneler med 24 st vacuumrör i varje, totalt 72 st. En tekniktank på 750 l införskaffades 

senare och systemet byggdes om så att pelletspanna och solfångare värmer tekniktanken. 

Från tekniktanken tas tappvarmvatten och värmevatten till radiatorer ut.  

 

2.2.2.2 Installation av Energy Saver 
 

Mars 2011 monterade Effecta temperatur- och flödesmätare på solslingan, 

tappvarmvattnet och radiatorslingan samt en givare (sändare) på elmätaren. Det 

monterades även en nivågivare för pellets i pelletsförrådet. Displayen där data presenteras 

sattes upp i köket. Elgivaren monterades på husets elmätare och temperaturgivarna för 

returledningarna utanpå rören. Vid installation av flödesgivare med integrerad tempgivare 

fick systemet tömmas på vatten och rören kapas.  
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2.2.2.3 Insamling av feedback 
 

Under testperioden har feedback samlats in. Användaren har bl.a. fått bedöma systemets 

funktion, displayens uppbyggnad, om energi kan sparas även om uppfattningen är att man 

lever energisnålt.  

 

3 Resultat  
 

3.1 Reglering av förbränningen i en 

pelletspanna med hjälp av aktiv styrning 

(sensorer) 
 

Sensorerna har utvärderats parallellt med utvecklingen av reglerfunktionen i brännaren. 

Följande sensorer har testats: 

 

1. SenSiC FEP-300-1 vilken visar kraftig temperaturdrift, svaga signaler och 

instabil intern temperaturregleringen. Flera enheter har testats. 

2. Andra versionen av FEP-300-1 som bl.a. uppvisat temperaturdrift, svaga signaler, 

läckage i hylsa och kontaktfel i temperaturregleringen. Flera enheter har testats. 

3. En vidareutveckling av kopplingsschemat gjordes med de kommersiella 

sensorerna (Lamtec, Carbosen 1.000 och Bosh, LSM11). Signaler från båda dessa 

sensorer kopplades till en signalomvandlare för att efterlikna signalerna från 

Sensics sensor. 

4. SenSic FEI-300-2 utifrån vilken regleralgoritmen utvecklades då den visat sig 

vara stabilast av de tre SenSiC-sensorerna under testerna. 

 

3.1.1 Reglertest med SenSiCs FEI-300-2 
 

För att verifiera att SenSiCs sensor FEI-300-2 svarar på olika driftförhållanden vid 

förbränning av pellets i en pelletsbrännare har förbränningstester utförts med:   

 

1. Varierande dragförhållande 

2. Varierande bränslekvalitet (fukthalt) 

 
Varierande dragförhållande utfördes genom att låta brännaren reglera till ett stabilt läge 

vid ett normalt drag på ca 15 Pa. Därefter förändrades draget i en sekvens ner till 10 Pa, 

upp till 15 Pa och ner till 10 Pa igen. Regleringsresponsen genom doseringen av bränsle 

kan ses i figur 16. Som framgår av figuren följer sensorn varierande drag. När draget 

minskar vid ca 30 minuter minskar O2 och S2 ändras till hög, vilket minskar 

bränsleinmatningen. Vid ökat drag ökar O2-halten och S1 dippar och bränslematningen 

ökar (140 min). 
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Figur16. Reglering vid förändrade dragförhållanden. 

Försöken med varierande bränslekvalitet utfördes i två omgångar enligt tabell 1. Försöket  

utgår från normalt torrt pelletsbränsle, därefter fylls befuktat bränsle på, för att återgå till 

normalt torrt bränsle. Fukthalten på torrt bränsle uppmättes till 8,3 %. 

 
Tabell 1. Varierande driftförhållande under två försöksomgångar. 

Försök 1 Fukthalt Tidpunkt/ändrad 

bränslekvalitet 

Försök 2 Fukthalt Tidpunkt 

A 

B  

C 

 

 

8,3 % 

9,5 % 

8,3 % 

 

 

 

18 min 

85 min 

A 

B 

C 

8,3 % 

10,2 % 

8,3 % 

 

52 min 

103 min 

 

Resultat från första försöksomgången visas i figur 17. Befuktat bränsle med fukthalten 

9,5 % fylls på vid tiden 18 minuter. Därefter återgår bränslet till normalt torrt bränsle vid 

tiden 85 minuter. Som framgår av figur 16 minskar O2-halten vid påfyllning av fuktigare 

bränsle vilket resulterar i en dipp för S1, som ökar bränsleinmatningen. Efter 85 minuter 

fylls torrt bränsle på och S2 toppar och bränsleinmatningen minskar. 
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Figur17. Provomgång 1 med reglering vid påfyllnad av befuktat bränsle. 

 

Resultatet från andra försöksomgången visas i figur 18. Befuktat bränsle med fukthalten 

10,2 fylls på vid tiden 52 minuter, för att återgå till normalt torrt bränsle vid tiden 103 

minuter. Även vid denna försöksomgång följer sensorn variationen i fukthalt. 

 

 
Figur18. Provomgång 2 med reglering vid påfyllnad av befuktat bränsle 

 
Vid förbränningsförsöken gav signalerna (S1 och S2) karakteristiken enligt figur 19 och 

20. 
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Figur 19. Karakteriserar sensorn (S1) under förbränningstesten. 

 
Figur 20. Karakteriserar sensorn (S2) under förbränningstesten. 
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3.2 Pelletsvärme med energimätning och 

fjärrövervakning 
 

3.2.1 Illustration av insamlad data. 
 

Bedömningen av Energy Saver är att ”vyerna i displayen” är trevligt illustrerade i färg 

och enkla att följa. Användaren påpekar dock att vyerna som visar 

framledningstemperatur och flöde ut är svåra att läsa då de illustreras i vit färg.   

 

På displayen finns en ”översiktsvy” som visar nuvarande förbrukning (W) och som är 

uppdelad i fyra delar; Solenergi (figur 21), Elektricitet, Värme och Varmvatten (figur 22). 

 

 
Figur 21. Översiktsvy, solenergi. 
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Figur 22. Översiktsvy, varmvatten. 

 

Därutöver finns en mängd olika sätt att visa information t.ex. nuvarande status för 

element, vatten, sol och el (figur 23) men även historik diagram som visar förbrukningen 

över en dag (figur 24), per vecka (figur 25) eller per månad (figur 26).  

 
Figur 23. Nuvarande status. 
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Figur 24. Förbrukningen över en dag. 

 
Figur 25. Förbrukningen över en vecka. 
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Figur 26. Förbrukningen över en månad. 

 

Under de månader som systemet utvärderades sparades kundens mätvärden i logg-filer 

som enkelt kan laddas ner för vidare analys. Värdena har loggats var 6:e minut och fås ut 

i excel-format. Användaren kan därmed följa sin förbrukning över dygnet eller hela året 

och själv göra diagram och jämförelser. Figur 27 visar hur användarens elförbrukning, 

element, vatten samt vad solen har gett från mars till och med oktober. Som framgår av 

figuren så tillför solen ett relativt jämnt tillskott från mars till oktober. Även förbrukning 

av varmvatten och el är relativt jämnt fördelat över dessa månader. Behovet av värme 

från elementen minskar kraftigt under sommarmånaderna. Från April t.o.m. september 

har användaren inte haft igång pelletspannan utan ev behov av tillskottsvärme fås från 

braskaminen. Som figuren visar så täcker solenergin behovet av varmvatten.  
 

 
Figur 27. Användarens förbrukning av el, värme från element, varmvatten samt vad solen har gett 

från mars till och med oktober 2011. 
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Figur 28 visar mer detaljerad information över hur elanvändningen varierar över dygnet. I 

figuren kan noteras när elkrävande produkter som spis, tvättmaskin och diskmaskin är 

igång då tydliga toppar visas. 

 

 
Figur28. Elanvändningens variation över dygnet för tre olika dagar. 

 

3.2.2 Användarens uppfattning om Energy Saver  
 

Enligt användaren ökar Effectas energimätningssystem intresset/medvetenheten för 

energiförbrukningen. Under utvärderingsperioden har användaren flera gånger funderat 

över vad som är orsaken till elförbrukningen. De har testat att släcka lampor och stänga 

av olika apparater och utrustning. Flera gånger har de frågat sig: Vad är det nu som drar 

energi? och sedan undersökt detta. Varmvattenförbrukningen har även väckt reaktion och 

diskussion då det tydligt framgår när någon duschar i familjen.  

 

4 Slutsatser och behov av fortsatt utveckling 
 

I denna studie utvärderas/demonstreras potentiella koncept på innovativa lösningar för 

svensk pelletsteknik som bedöms ha betydelse för den fortsatta tekniska utvecklingen 

inom området. Inom projektet har SP tillsammans med SenSiC testat och anpassat en ny 

typ av gassensor som mäter både CO och O2 i en och samma lösning i en verklig 

förbränningsmiljö samt verifierat dess regleringskapacitet. Sensorn har anpassats till 

Janfires pelletsteknik. Därtill har ett energimätningssystem testats i fält i samarbete med 

Effecta.    
 

Under projektets gång har SenSiC:s kombinerade CO/O2 sensor successivt utvecklats och 

slutsatsen är att sensorversionen FEI 300-2 nu kommit till ett användbart läge. 

Förbränningsförsöken visar att sensorn kan reagera på detekterade emissionsnivåer och 

reglerar därefter till en optimal förbränning. Viss utveckling kvarstår dock. Förslag på 

näraliggande insatser är:   

 

1. Noggrannare mätningar under fler varierande driftförhållanden. 

2. Minneseffekter av emissionstoppar har noterats och dessa bör studeras närmare. 

3. Vidareutveckling av regleralgoritmer. 

4. Förbättrad temperaturreglering på sensorytan (SenSiC har en förbättrad prototyp som 

inte är provad inom detta projekt). 

5. Test i andra brännare. Gärna med justerbar sekundärluft för snabbare reglering. 
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Effectas system Energy Saver är i stora delar kommersiellt utvecklat. Under 

utvärderingsperioden ingick även att testa en givare för att mäta pelletsnivån i 

bulkförrådet. Detta kan väljas som tillbehör. Givaren visar på displayen hur mycket 

pellets det är kvar och när det måste fylla på. Denna givare gick ej att få några signaler 

ifrån under projektperioden vilket visar att viss utveckling kvarstår kring detta tillval. 

Behov av utvärdering kvarstår även kring möjligheten att övervaka genom att koppla 

systemet mot internet, ett moment som ej löstes under utvärderingsperioden. 
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