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Abstract 
 

Condensation panel and air-inlet on the floor in the 
middle of the kiln 
 
The goal with this demonstration is to show that it is possible to achieve a heat saving of 
up to 10-20 % in batch kilns with condensation panels inside the kiln. Another goal was 
to test air inlet in the middle of the kiln to reduce the moisture content variation. The cold 
intake air passes through the condensation panels and cools them. The warm and moist air 
inside the kiln condensates on the panels, the condensed water is collected in large 
vessels. The air dehumidification reduces the need of ventilation and the associated heat 
losses. The intake air is at the same time preheated and led into the middle of the blow 
depth of the kiln by air ducts on the floor. The idea is that the dry and preheated intake air 
could prevent the middle stacks of the batch to end up with a higher moisture content 
compared with the outer more stacks.  
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Förord 
 
Denna rapport ingår i rapporteringen från fas 2 av projekt EESI – Energieffektivisering i 
SågverksIndustrin, som pågick mellan december 2011 till september 2015. Rapporten är 
skriven främst för sågverkens personal, både i ledning och operativa funktioner. 
 
Rapporten är en förstudie och beskriver energibesparingspotentialen genom att förvärma 
inkommande luft med en kondenspanel placerad inne i kammartorken gentemot 
konventionell värmeåtervinning på torkvinden. Vidare beskriver rapporten påverkan på 
fuktkvotsspridningen vid varmluftsinblåsningen i mitten av kammartorken.  
 
Återvinning av kondensvatten har inte ingått inom ramen för EESI fas 2, men 
kondensvatten har samlats upp och mätts under testerna. 
 
Projektet är finansierat av Energimyndigheten och deltagande företag, som varit Setra 
Malå och Alent Drying AB. Arbetet har utförts av SP Energi och Bioekonomi, SP Hållbar 
Samhällsbyggnad och de deltagande industrierna. 
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Sammanfattning 
 
Målet med detta demoprojekt är att visa att det är möjligt att nå en värmebesparing på 10-
20% för kammartorkar med hjälp av en kondenspanel. Metoden bygger på att förvärma 
inkommande uteluft med den varma och fuktiga torkluften som samtidigt avfuktas genom 
kondenseringen på panelerna. Den förvärmda luften leds sedan in till mitten av blåsdjupet 
i luftkanaler placerade efter golvet. Tanken är att den förvärmda luften, som är torrare än 
luften i kammartorken, skall minska fuktkvotspridningen i blåsdjupet. Vanligen är virket 
som placerats i ytterkanterna på virkeslasten torrare eftersom de växelvis, i samband med 
reversering av luftflödet, utsätts för ett torrare klimat. 
 
De initiala uppskattningarna som gjordes var att den inkommande luften skulle nå en 
temperatur på cirka 30 °C efter värmeväxling. Sammanlagt så gjordes fem försök under 
projekttiden för denna demonstration. Vid samtliga torkningar uppnådes temperaturer på 
inkommande luft efter värmeväxling som varierade mellan 33 °C till 40 °C. Försöken 
med kondenspanelen visade på 1 till 26 % värmebesparing mot referenskörningarna, i 
medeltal 17 % lägre. Däremot föll det ut betydligt mindre mängd vatten i 
kondenstankarna än vad som var förväntat. Det misstänkts att en stor del av vattnet 
kondenserar ut på de yttre ytorna av kondenspanelen och på luftkanalerna efter golvet och 
därigenom inte samlas upp i kärlen utan istället rinner ut i avloppet. 
 
För att undersöka hur friskluftstillförseln i mitten påverkade torkningen mättes slutfukt-
kvoten för samtliga paket i torksatserna i justerverket. Det fanns tendenser till något 
högre slutfuktkvot i mitten av virkeslasten vid golvet där den förvärmda luften från 
kondenspanelen släpps in. Det är svårt att fastslå vad som beror på mittinblåset eller tork-
schema som också kan orsaka stor fuktkvotsspridning i blåsdjupet. Justering av tork-
scheman gjorde att fuktkvotspridningen kunde minskas i allmänhet och vid insläppet i 
synnerhet.  
 
Det gick inte i denna demonstration att påvisa någon minskad fuktkvotsspridning i blås-
djupet med mittinblås. Detta var första gången något liknande testats, så några långt 
gående slutsatser av framtida möjligheter med mittinblås går inte att dra. 
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1 Bakgrund 
 
Virkestorkarna är den enskilt största värme- och el-energiförbrukaren på sågverk idag. 
Målet med detta demoprojekt var att visa att det är möjligt att nå en värmebesparing på 
10-20 %. 
 
Metoden var att förvärma den inkommande uteluften med cirkulationsluften och sam-
tidigt avfukta denna genom kondensation. Den uppvärmda friskluften blåstes sedan in 
underifrån, i mitten av virkeslasten, istället för som det normalt sker idag, att blanda in 
friskluften på fläktvinden. Tanken var att detta borde ge mindre spridning i fuktkvot mel-
lan paketen samt kortare tork- och konditioneringstid. Detta skulle resultera i minskade 
värmeförluster i torkkonstruktionen samt minskat energibehov relaterat till vatten-
basningen. 
 
I tidigare EESI projekt har mätningar på andra värmeväxlingsmetoder gjorts vilket styrker 
att besparingsnivåer på 10 – 20 % kan vara möjliga att uppnå. 
 
En serietillverkad materialsats för en kondensvägg blir relativt billig och enkel att 
installera i befintliga torkar. Tekniken kan också förfinas i helt nya torkkonstruktioner.  
 

2 Deltagare 
Alent Drying AB initierade ett demoprojekt i en kammartork hos Setra i Malå. Sågverket 
hade sedan tidigare styrsystem från Alent Drying AB i de aktuella kammartorkarna. 
 
2.1 Sågverk 
Setra Malå tillverkar sågade och förädlade produkter som panel, PAR-varor (planed 
allround), trall, reglar och impregnerade produkter. Under 2013 sågade Setra Malå 
166 000 m3 fördelat på 91 % furu och 9 % gran. 
 
Setra Malå  
Storgatan 75  
SE-930 70 MALÅ  
Telefon: 0953-414 00 
 
2.2 Leverantör 
Alent Drying AB levererar styrsystem och support till virkestorkar.  
 
Alent Drying AB 
Bangårdsgatan 11 
972 35 Luleå 
Tel: 0920-100600 
E-post: info@alentdrying.se 
 

  

mailto:info@alentdrying.se
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3 Teori 
 
Den nya tekniken att blåsa in uppvärmd friskluft underifrån i mitten av torksatsen enligt 
Alents Patent SE 536 331 C2 meddelat 2013-08-27 har inte utvärderats tidigare. Tanken 
med metoden är att öka torkkraften mitt i virkeslasten där den behövs som mest och 
samtidigt minska torkkraften på sidopaketen. Ändringen av torkkraften i blåsdjupet är 
tänkt att motverka fuktkvotsvariatonen som ofta uppstår i en torksats med torrare paket 
närmast porten och bakre väggen än i mitten av torken (blåsdjupet). 
 
3.1 Teknik 
Denna demonstration tar tekniken med värmeväxling/föruppvärmning av inkommande 
luft vidare genom att dels blåsa in den förvärmda luften i mitten av kammartorken men 
även genom att ta vara på kondenserat vatten, vilket i förlängnigen går att utnyttja för till 
exempel varmvattenbasning av nästa torksats. Demonstrationen bidrar till följande: 
 

• Utvärdering av förvärmning av inkommande luft i kammartorken; undersöka 
verkningsgraden för kondenspanelerna och mängd värme som kan sparas genom 
att värma intagsluften. 

• Utvärdering av mittinblås; demonstrationen siktar även på att visa möjligheten att 
minska fuktkvotsspridning, övertorkning och torktid genom varmluftsinblåsning i 
mitten av kammartorken. 

• Uppmätning av kondensvatten från kammartork; vattnet från kondenspanelen 
samlas upp och mäts efter torkning. Resultaten möjliggör framtida utvärderingar 
och installationer kring återvinning av kondensvattnet. 

 
Tekniken var helt oprövad före demonstrationerna. 
 
En betongtork med överliggande fläktvåning, mittutsug av torkluft och 6 paket i blåsdjup 
användes i försöken. Innan försöken startades behövdes viss ombyggnad av torken ske. 
Evakueringsskorstenen åter togs i drift, efter att ha varit ur drift en längre tid, och 
evakueringsfläkten byttes till en centrifugalfläkt med motorn utanför skorstenen. Denna 
evakueringsfläkt drevs med en frekvensomriktare för att kunna kompensera för ökat 
strömningsmotstånd. Luftintagen vid port och bakvägg pluggades och styrsystemet 
modifierades för att fungera med den nya ventilationen. Nya friskluftsintag skapades 
också så att all luft togs in genom betongväggen bakom kondenspanelen. 
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120 m3   F 38x100 12% - 5 °C   170.000 m3 (200.000)

5000 liter, 50 °C
+ 30 °C friskluft

- 3,4 MWh

 
 
Figur 1: Ursprunglig konceptskiss för mittinblåsning och kondenspanel. Vid installationen gjordes nya 
friskluftsintag i kammartokens bakkant vid kondenspanelen. Det tänkta intaget vid taket användes 
inte. 

Kondenspanelen utformades för att effektivt avfukta torkluften. Konstruktionen gjordes 
så att det skulle vara möjligt att testa alternativa utföranden på grund av svårigheter att 
teoretiskt optimera utförandet. Luftkanaler under kondensväggen ledde ner den upp-
värmda friskluften mot golvet. Truckströna på golvet försågs med nedsänkta plåtprofiler 
så att luftkanaler bildades, se Figur 2. En avbalkning i mitten styrde upp luften.  
 
Kondensvatten samlades upp i behållare, placerade utanför torken, så att volymen 
kondensat kunde mätas efter en torkning. Eventuellt kan återvinning av kondensvattnet, 
för användning till t.ex. basning, testas i ett nytt projekt. Hur föroreningar i 
kondensvattnet skall avlägsnas och riskerar påverka basningsutrustning och virke måste i 
så fall undersökas. 
 
3.2 Beräkningar 
Följande resonemang kopplat till Figur 1 enligt beräkningar från Alent: 
 
Torkning av en batch fura 38x100 mm till 12 % i en kammartork vid -5 C utetemperatur 
drar 36 MWh värmeenergi varav 5,4 MWh går åt till att värma 200 000 m3 uteluft. 
Antag att kondenspanelen ger 5000 liter 50-gradigt vatten och minst 30-gradig 
inblåsningsluft. 
 
Då reduceras friskluftsbehovet till 170 000 m3 som kräver 4,6 MWh för att värmas, varav 
kondenseringen tillför 3,4 MWh. Genom detta sparas 12 % värme och dessutom finns det 
tillgång till uppvärmt basningsvatten som kan användas till nästa sats. 
 
Dessa beräkningar omfattar inte hela torken och därför kan resultaten skilja sig från 
verkligheten och uppmätta värden. 

  

Kondenspanel 

Reducerat värmebehov 

Friskluftinblåsning 
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4 Genomförande 
 
4.1 Installation 
En kondenspanel beställdes och installerades under sommaren 2014 i kammartork ”K14” 
vid Setras anläggning i Malå (Figur 2). Friskluften utifrån kommer in i den övre delen av 
kondenspanelen och förvärms innan den fördelas upp i de tre kanalerna som leder luften 
under virkespaketen till mitten av kammartorken. 
 

 
Figur 2: Kondenspanel, luftkanaler och mittinblås. 

Till skillnad från den initiala konceptskissen så valdes en lösning där två friskluftsintag 
till torken/kondenspanelen togs upp på bakväggen av kammartorken istället för att ta in 
luften genom taket. I Figur 3 går det att se de två luftintagen med spjäll på baksidan av 
kammartorken samt två uppsamlingskärl för kondensvatten på 1000 liter vardera. En 
temperaturlogger placerad i en av slangarna mätte kontinuerligt kondensvattnets 
temperatur. 
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Figur 3: Friskluftsintag och uppsamlingskärl för kondensvatten. 

Efter försöken i denna rapport så flyttades uppsamlingskärlen in i kammartorken för att 
vattnet inte skulle kylas ned eller frysa.  
 
4.2 Mätutrustning och mätningar 
Rå fuktkvot mättes vid referenskörningen med totalt 30 st torrviktsprov: 5 st torrviktsprov 
från rotändor plus 5 st från toppändor från 3 olika paket. De övriga mätningarna skedde 
med 10 st torrviktsprov (5 topp/5 rot) från samma paket. 
 
För att utvärdera effekten av värmeväxlingen så mättes elförbrukningen till cirkulations-
fläktarna med en 3-fas effektlogger (Fluke 1735) och värmeförbrukningen för värme-
batteriet med två utanpåliggande vätskeflödesmätare och tillhörande temperaturgivare 
(Panametrics PT878). 
 
För att möjliggöra kompensering av energiförlusterna genom klimatskalet vid varierande 
utomhustemperatur så loggades både utomhus- och torktemperaturen med TinyTags. Den 
aktuella kammartorken angränsar till ett uppvärmt utrymme (konstant klimat) samt mot 
ytterligare en kammartork. I den angränsande kammartorken var det ordinarie produktion 
under alla försök. Trögheten i betongkonstruktionen antas minimera skillnaderna i värme-
transport/-förluster mellan kammartorkarna vid respektive försök. Ett referensvärde på 
energiförlusterna genom klimatskalet erhölls genom att den tillförda värmeenergin mättes 
medan torken kördes utan virke med konstant torrtemperatur på 70 °C. Temperaturen för 
inkommande luft vid mittinblåset (efter värmeväxling) mättes också med TinyTags för att 
få en indikation på kondensväggens effekt. 
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Följande data sparades under försöken, förutom styrdata. 
- Energi till värmebatterier. 
- Eleffekt till cirkulationsfläktarna. 
- Volym och temperatur på vatten från kondenspanelen. 
- Temperatur på inkommande luft. 
- Relativ luftfuktighet och temperatur i nedersta och 3:e paketet nedifrån i 

mittenstapeln. 
- Torr temperatur vid port och bakvägg. 

 
Efter varje genomförd torkning kapades 20 st torrviktsprov, 10 st från nedersta paketet 
närmast porten samt 10 st vid nedersta paketen invid mittinblåset. Utöver detta samlades 
data från justerverket för att följa upp spridning i fuktkvot genom hela torksatsen. 
Fuktkvotsmätningarna i justerverket av samtliga virkesstycken i varje torksats skedde 
med befintlig inline-fuktkvotsmätare av märket Brookhuis. 
 
4.3 Försöksupplägg 
De genomförda försöken presenteras i Tabell 1. Alla körningar, inklusive 
referenskörningarna, har torkats enligt den metod Alent Drying kallar pumptorkning. Det 
innebär oscillationer med torkning följt av uppehåll utan luftcirkulation. Oscillationerna 
upprepas kontinuerligt, i referenskörning 2 ungefär var 30:e-80:e minut. 
 
Tabell 1: Samanställning av körningar. 

Körning Datum Dimension 
[mm] 

Antal 
ex 

Stocktyp 

Ref 1 2013-05-23 50x125 2 rot 
Ref 2 2013-10-16 50x125 2 rot 

Försök 1 2014-08-20 50x125 2 rot 
Försök 2 2014-08-25 50x150 2 rot 
Försök 3 2014-09-02 31x125 4 rot 
Försök 4 2014-09-08 47x125 2 mellan/topp 
Försök 5 2014-09-17 75x150 2 mellan/topp 
 
För att få jämförbara resultat inom projektramens tid så användes i tre av försöken samma 
eller liknande dimensioner som i referenskörningarna. I försök 1 och 2 användes även 
samma torkprogram som i referenskörningarna. I första försöket rättades ett par elektriska 
installationsfel till vilket gjorde att torkprogrammet var tvunget att förlängas.  
 
Andra försöket resulterade i att samma mängd vatten samlades i kärlen utanför kammar-
torken som i första försöket. I försök 4 påbörjades arbetet med att trimma in evakuerings-
luften för att förbättra torkkvaliteten och mängd utkondenserat vatten.  
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5 Utvärdering/resultat 
 
Eftersom målet med demonstrationen var att demonstrera både kondenspanelens 
påverkan på energiförbrukningen, effekter av mittinblåset och utkondenserad mängd 
vatten så kommer resultaten presenteras enligt följande: 
 

• Utvärdering av värmeväxling och utkondenserad mängd vatten. 
• Utvärdering av mittinblås och fuktkvotsspridning. 

 
5.1 Utvärdering av värmeväxling och utkondenserad 

mängd vatten 
Tanken med denna lösning är att vatten från luften som cirkulerar i kammartorken 
kondenseras ut i kondenspanelen och förvärmer inkommande uteluft. Avfuktningen av 
cirkulationsluften leder dessutom till att mängden luft som måste evakueras minskar. Före 
försöken skattades att temperaturen på tilluften efter värmeväxling skulle nå cirka 30 °C. 
 
Figur 4 visar tilluftens temperatur i förhållande till torr temperatur i kammartorken. Luft 
släpps in under korta tidsintervall och det syns som min-värden för temperaturen i 
mittentrumman. De högre temperaturerna uppstår när luften i kammartorken inte 
cirkuleras, då är det inte heller något flöde genom kondenspanel och mittinblås, vilket 
resulterar i att ”Mittentrumman”-givaren värms upp av omgivande material och luft. Vid 
samtliga torkningar så når temperaturen på inkommande luft efter värmeväxling mellan 
33 och 40 °C. 
 

 
Figur 4: Temperaturer från temperatur-loggrar vid port- och baksida samt ingående luft i mittersta 
mittinblåstet efter värmeväxling för försök 2. De lokala minvärdena är temperaturen på luften i mittin-
blåset. De högre värdena uppstår när ingen luft cirkuleras i torken, då värms ”Mittentrumman”-giva-
ren upp av omgivande material och luft. 

Torktider och fuktkvoter presenteras i Tabell 2, ingående fuktkvot mättes inte för alla 
försök.  
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Tabell 2: Medelvärde och spridning för rå fuktkvot, torktid och slutfuktkvot. 

Körning Dim. Volym  Ingående 
fuktkvot 

Tid Fuktkvot  
Torrv. 

Fuktkvot 
Inline 

 
[mm] [m3] [%] (s) [h] [%] (s) [%] (s) 

Ref 1 50x125 165 58 (19) 99 14,7 (1,7) 13,3 (1,6) 
Ref 2 50x125 164 75 (26) 101 17,4 (2,5) 17,9 (2,8) 

Försök 1 50x125 166  118 16,1 (2,7) 16,6 (2,4) 
Försök 2 50x150 156 47 (16) 90 14,6 (1,6) 14,4 (2,1) 
Försök 3 31x125 133  58 21,8 (10,4) 19,3 (5,2) 
Försök 4 47x125 137 65 (17) 138 13,5 (1,9) 12,3 (1,5) 
Försök 5 75x150 169  156   

 
Det kondenserades ut betydligt mindre mängd vatten till tankarna än vad som borde varit 
fallet utifrån den uppmätta skillnaden av energiförbrukning (Tabell 3). Det går därför att 
misstänka att en stor del av vattnet kondenserar ut på de yttre ytorna av kondenspanelen 
och kanalerna och därigenom inte samlas upp i kärlen. 
 
Tabell 3 visar en sammanställning av energiförbrukningen före och efter installationen av 
kondensväggen. Trots att ingående fuktkvot kan variera kraftigt mellan 47 och 75 % så är 
värmeförbrukningen lägre för samtliga försök (förutom försök 4) med kondensväggen. 
 
Tabell 3: Samanställning av energiförbrukning och utkondenserad mängd vatten. För värme- och 
elförbrukningen per kubikmeter virke anges även inom parantes den procentuella förändringen 
jämfört med referenskörningarnas medelvärde. 

Körning Dim. 
[mm] 

Värme 
[kWh] 

El 
[kWh] 

Värme 
[kWh/m3] (%) 

El  
[kWh/m3] (%) 

Kondens- 
vatten [l] 

Ref 1 50x125 29493 3462 179 21  
Ref 2 50x125 32092 2868 195 17  

Försök 1 50x125 27397 3188 165 (-12) 19 (0) 290 
Försök 2 50x150 21546 2500 138 (-26) 16 (-16) 300 
Försök 3 31x125 19650 2361 148 (-21) 18 (-5) 360 
Försök 4 47x125 25493 5243 186 (-1) 38 (100) 650 
Försök 5 75x150 23671 3391 140 (-25) 20 (5,3)  
 
Medelvärdet för de procentuella skillnaderna i värmeförbrukningen per kubikmeter virke 
blir ca -17 %. Elförbrukningen, som påverkas mest av torktid och fläkthastighet uppvisar 
generellt en ökad eller oförändrad förbrukning. 
 
Vattentemperaturen ut till tankarna låg väldigt nära daggpunkten, det vill säga att det var 
låg värmeförlust mellan kondenspanel och utlopp till tankarna. Det uppmätta värdet låg 
mellan 48 till 65 °C, där den lägre temperaturen kan antas vara när för lite vatten erhålls 
för att täcka givaren som är placerad i en av slangarna utomhus. Strax efter försöken så 
föll utomhustemperaturen så kraftigt att vattnet i tankarna frös, det är därför viktigt att 
kondensvatten lagras i ett uppvärmt utrymme. 
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5.2 Utvärdering av mittinblås 
Ett av delmålen var att visa möjligheten att minska fuktkvotsspridning, övertorkning och 
torktid genom varmluftsinblåsning i mitten av kammartorken. Slutfuktkvoten mättes i 
justerverket för samtliga paket i torksatsen. Eftersom slutfuktkvoten kan variera mellan 
olika försök, speciellt i preliminära försök som dessa så presenteras resultaten som 
skillnad i medelfuktkvot i ett enskilt paket mot medelfuktkvoten för hela torksatsen. 
Färgskalorna beror av max och min medelfuktkvotsdifferens för alla paket i kammar-
torken, därefter anpassas färgskalan över intervallet som max- och minvärdet ger. Därför 
kan medelfuktkvotsdifferenser med samma värde få olika färg i olika försök. 
 
Figur 5 till Figur 10 visar fuktkvotsspridningen för referenskörningarna och försöks-
körningarna med mittinblås. Samtliga mätningar visar att baksidan (kolumnen längst till 
vänster) har en benägenhet att bli torrare än portsidan (kolumnen längst till höger). 
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         Figur 5: Skillnad i medelfuktkvot per paket i förhållande till medelfuktkvoten i Ref 1. 
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         Figur 6: Skillnad i medelfuktkvot per paket i förhållande till medelfuktkvoten i Ref 2. 

Vid det första försöket gick evakueringsfläkten till ventilationen åt fel håll, detta samt att 
torkschemat inte var intrimmat kan ha bidragit till de högre fuktkvoterna runt mittinblåset 
(Figur 7). 
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         Figur 7: Skillnad i medelfuktkvot per paket i förhållande till medelfuktkvoten för försök 1. 
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        Figur 8: Skillnad i medelfuktkvot per paket i förhållande till medelfuktkvoten för försök 2. 
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         Figur 9: Skillnad i medelfuktkvot per paket i förhållande till medelfuktkvoten för försök 3. 

För varje försök med justering av torkprogrammet, förutom för försök 3 i Figur 9, så 
minskade spridningen av fuktkvoten. Figur 10 visar spridningen för sista försöket (försök 
4) som kördes genom justerverket. 
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         Figur 10: Skillnad i medelfuktkvot per paket i förhållande till medelfuktkvoten för försök 4. 

  



17 

© SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 

6 Diskussion 
 
Varierande dimensioner, stocktyper (densitet), ingående fuktkvot, slutfuktkvot mm för-
svårar möjligheterna att dra några slutsatser. 
 
Försöken och utvärderingen gjordes direkt efter installation av kondenspaneler och mitt-
inblås. Detta innebär att varken tekniken med mittinblås eller torkprogrammen är optimalt 
injusterade. Det är tydligt från de första försöken där det blev en hög spridning av slut-
fuktkvoten mellan paketen i torksatsen. Bortsett från försök 3, med hög slutfuktkvot och 
spridning, så minskade fuktkvotsspridningen för varje försök. Torkprogrammen bör 
trimmas in under några månader innan ytterligare energimätningar görs. 
 
Resultaten visar på en minskad värmeförbrukning. För försök 4 med längre torktid och 
lägre slutfuktkvot än de övriga försöken blev även energiförbrukningen per kubikmeter 
något högre. Vid nedtorkning till låga målfuktkvoter (≤12-14%) minskar förångningen 
från virket kraftigt i slutet av torkprocessen, vilket resulterar i minskad kondensation på 
kondenspanelerna. Kondenspanelerna fungerar då mer som luft-luft värmeväxlare vilket 
leder till en minskad verkningsgrad. 
 

7 Slutsatser 
 
Energimätningarna i denna förstudie visar på en värmebesparing i samtliga försök. 

• Mätosäkerheten i fuktkvotsmätningarna, olika torktider, olika ingående fuktkvot 
och slutfuktkvot mm gör det svårt att dra några definitiva slutsatser.  

• Uppmätt värmebesparing varierade i dessa försök mellan 1 och 26 % jämfört med 
referenskörningarna, i medel var värmebesparingen 17 %. 

• Mindre kondensvatten faller ut i tankarna än väntat. Det går att misstänka att 
vattnet faller ut på fler ytor än på kondenspanelen.  

• Temperatur på utgående vatten ungefär lika med kondenstemperaturen vilket 
innebär att effektförlusterna i systemet är små och verkningsgraden hög.  

• Något högre fuktkvot för paketen närmast mittinblåset. Beror tillviss del på 
inverkan av fuktkvotsspridningen i blåsdjupet och tendenserna till att paket 
placerade högre upp i torksatsen blir torrare. 

• Dock kunde inga skillnader i minskad fuktkvotsspridning i blåsdjupet pga mittin-
blåset konstateras vid dessa mätningar. 
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