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Energiflöden inom zon

VIP-Energy
Solcell
(59e) Solel till
Fastighetsel

(58) Solel till
export

(60e) Solel till
Verksamhetesel

Solfångare

(51) Värmeväxling Värmeväxlare
Ventilation
(50) Återluft
(20) Återvinning
ventilation.
Värme och kyla

(56) Solel till
elförsörjning

Värmekälla
(19) Återvinning värmepump

(18) Återvinning
solfångare

Fläkt

Ackumulator
(55) Återvinning
solel

(57e) Solel till
Processenergi
extern

(34) Elförsörjning

Återluft
Fläkt

(33) Värmeförsörjning
(62) Solel till värme

(13) El frånluftsfläktar

(30) -TVV

Ackumulator- Värmepump
tank
(36) Solfångarvärme

(21S+L) Ventilation inkl. el FF
P

(10) El Cirk.pump

Cirk.Pump
Ej redovisad
värmeförlust

Värme från frånluftsfläktar
återvinns endast i kombination
med återluft

(31) -Värmesyst.
(32) -vent

(37) Kondensorvärme

(11) El kylmaskin

(35) El
V.pump
(62) Solel
värme

(12) El Cirk.pump kyla
Kyla (47S+L)
(61) Avfrostningsvärme
(14) El tilluftsfläktar
(4) Värmepump
(1) Värmeförsörjning
(7) Solfångare
(64) Solel
(15) El Cirk.pump
(5) Värmepump
(2) Värmeförsörjning
(8) Solfångare
(63) Solel

(57i) Solel till
Processenergi
intern

(16 S+L)
Förångarkyla

(42) VENTILATIONSAGGREGAT

(52) Latent energi, Fukttillskott
(25) Personvärme

Byggnad
(66) Värmeavgivning extern från ledning

(23) Transmission
(39) Fastighetsenergi rumsluft

(60i) Solel till verksamhetsenergi rumluft

(6) Värmepump
(3) Värmeförsörjning
(9) Solfångare

(40) Verksamhetsenergi rumsluft

(54) Värmeavgivning
intern från ledning

(59) Värme från
tappvarmvatten till rumsluft

(44)VARMVATTEN
(53) Värmeavgivning
extern från ledning

(29) Återvinning till tappvarmvatten
Gräns för zon vid redovisning av energibalans

(28) Spillvatten
S+L Sensibel + Latent

Annan
värmekälla

(38S+L) Fjärrkyla

(43) VÄRMESYSTEM
(67)
LEDNING

(17) Kondensorkyla

(22S+L) Passiv kyla
(24 S+L) Luftläckage
(27) Sol genom fönster

(59i) Solel till fastighetsenergi rumluft
(65) Solel

Kylmaskin

Cirk.Pump

(48S+L)

Värmeväxlare
Spillvatten

(45) Processenergi
rumsluft
(41) Verksamhets energi, extern
(46) Fastighets energi, extern

(26) Processenergi

VIP-Energy

Energiflöden via försörjningscentraler
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Solcell
(59e) Solel till
Fastighetsel

(60e) Solel till
(58) Solel export
Verksamhetesel
(57e) Solel till
Processenergi
extern
Värmekälla

Solfångare
(18) Återvinning
solfångare

(62) Solel till värme

Elförsörjning och återvining till enheter i centraler
fördelas ut på redovisning för zoner i proportion
till förbrukning av energi i zoner.

Ackumulator

Varje energikälla i en försörjningscentral kan
kopplas till samtliga N zoner i beräkningen.

(55) Återvinning solel

(56) Solel till
elförsörjning

(17) Kondensorkyla

(19) Återvinning
värmepump

(33) Värmeförsörjning

(38) Fjärrkyla

(34) Elförsörjning

(22S+L) Passiv kyla

P
(10) El Cirk.pump solfångare

Cirk.Pump

(30) -TVV

(18) -Återvinning
solfångare
Ackumulatortank

(31) -Värmesyst. (35) El V.pump

Värmepump

(36) Solfångarvärme

(11) El kylmaskin

(32) -vent

(37) Kondensorvärme

Cirk.Pump

(16 S+L)
Förångarkyla

(15) El Cirk.pump värme

(12) El Cirk.pump kyla
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Energiflöden inom zon

VIP-Energy

Kylmaskin

Zon 2

Cirk.Pump

Zon N-1

(58) Solel till
export

(60e ) Sole l till
Verksamhet esel

Solce ll

Ackumulator
(55) Återvinning
solel

(57e ) Sole l till
Proce ssenergi
extern
Solfångare

(19) Återvinning värm epump

(59e ) Sole l till
Fastighet sel

Fläkt
(51) Värm eväxling Värme växla re
Ventila tion
(50) Återl uft
(20) Återvinning
ventilation.
Värme och kyla

(56) Solel till
elförsörjning

Värme källa

(18) Återvinning
solfångare

(34) Elförsörjning

Återluft

Cirk.Pump

(36) Solfånga rvärme

(32) -v ent

Cirk.Pump
Ej redovisad
värmeförlust

(11) El kylmaskin
(12) El Cirk.pu mp kyl a
Kyla (47S+L)

(37) Kondensorvärme

(62) Solel
värme

(61) Avf rostni ngsvärme
(14) El tilluftsfläktar
(4) Värme pump
(1) Värme försörjning
(7) Solfångare
(64) Solel
(15) El Cirk.pu mp
(5) Värme pump
(2) Värme försörjning
(8) Solfångare
(63) Solel

(57i) Sole l till
Proce ssenergi
intern

(16 S+ L)
Förångarkyla

(42) VEN TILATIONSAGGR EGAT

(48S+L)

(65) Solel

Byggnad

(12) El Cirk.pu mp kyl a
Kyla (47S+L)

(37) Kondensorvärme

(62) Solel
värme

(61) Avf rostni ngsvärme
(14) El tilluftsfläktar
(4) Värme pump
(1) Värme försörjning
(7) Solfångare
(64) Solel
(15) El Cirk.pu mp
(5) Värme pump
(2) Värme försörjning
(8) Solfångare
(63) Solel

(66) Värm eavgiv ning extern från ledning
(57i) Sole l till
Proce ssenergi
intern

(23) Transm issio n
(39) F astighetse nergi ru msluft
(40) Verksa mhetsenergi rumsluft

(9) Solfångare

Värme växla re
Spillvatten

(67)
LEDN ING

(23) Transm issio n
(39) F astighetse nergi ru msluft
(40) Verksa mhetsenergi rumsluft

(54 ) Värm ea vgivn ing
intern fr ån ledn ing

(59) Värm e från
tappv armva tten till rum sluft

(44)VAR MVATTEN
(53) Värm eavgiv ning
extern från led ning
(28) Spillvatten

S+L Se nsibel + Lat ent

Anna n
värmekälla

Värme växla re
Spillvatten

(26) Proc essenergi

Zon 1

(52) L atent energi, Fuk ttillsko tt
(25) Pers onvärme
(66) Värm eavgiv ning extern från ledning

(29) Återvinning till t appvarmvatten

(41) Verksa mhets energi, exte rn
(46) Fastighets energi, extern

(38S+L) Fjärrkyla

Byggnad

Gräns för zon vi d redovisning av energibalans

(45) Proc essenergi
rumsluf t

(17) Kondenso rkyla

(22S+L) Passi v kyla
(24 S+ L) L uftläck age
(27) Sol genom fön ster

(43) VÄR MESYS TEM

(3) Värme försörjning

(53) Värm eavgiv ning
extern från led ning

Kylmaski n

Cirk.Pump

(48S+L)

(59i) Sole l till fastighetsen ergi rumlu ft

(6) Värme pump

(59) Värm e från
tappv armva tten till rum sluft

(44)VAR MVATTEN

(28) Spillvatten

(16 S+ L)
Förångarkyla

(42) VEN TILATIONSAGGR EGAT

(60i) Sole l till ve rksamhetse nerg i ruml uft
(65) Solel

(54 ) Värm ea vgivn ing
intern fr ån ledn ing

(3) Värme försörjning
(29) Återvinning till t appvarmvatten

Anna n
värmekälla

(11) El kylmaskin

(35) El
V.pump

(52) L atent energi, Fuk ttillsko tt
(25) Pers onvärme

Gräns för zon vi d redovisning av energibalans

S+L Se nsibel + Lat ent

(36) Solfånga rvärme

(31) -V ärm esyst.
(32) -v ent

(27) Sol genom fön ster

(59i) Sole l till fastighetsen ergi rumlu ft

(9) Solfångare

(17) Kondenso rkyla

(21S+L) Ventilat ion ink l. el FF

(13) El frånluftsf läktar

(30) -T VV
Värme pump

(38S+L) Fjärrkyla

(43) VÄR MESYS TEM

(60i) Sole l till ve rksamhetse nerg i ruml uft

(6) Värme pump

Kylmaski n

Cirk.Pump

Värme från frånlu ftsfläktar
återvi nns e ndast i ko mbination
med å terluft

Fläkt

P

(10) El Cirk.pu mp

Ackumulatortank

(22S+L) Passi v kyla
(24 S+ L) L uftläck age

(67)
LEDN ING

Återluft

(62) Solel till värme

(13) El frånluftsf läktar
(35) El
V.pump

(50) Återl uft
(20) Återvinning
ventilation.
Värme och kyla

(34) Elförsörjning

(33) Värm eförsö rjning

(21S+L) Ventilat ion ink l. el FF

(30) -T VV
(31) -V ärm esyst.

Fläkt
(51) Värm eväxling Värme växla re
Ventila tion

(56) Solel till
elförsörjning

Värme källa
(19) Återvinning värm epump

P

(10) El Cirk.pu mp

Värme pump

Ackumulator
(55) Återvinning
solel

(57e ) Sole l till
Proce ssenergi
extern
Solfångare
(18) Återvinning
solfångare

(33) Värm eförsö rjning

Ackumulatortank

(58) Solel till
export

(60e ) Sole l till
Verksamhet esel

Värme från frånlu ftsfläktar
återvi nns e ndast i ko mbination
med å terluft

Fläkt

(62) Solel till värme

Ej redovisad
värmeförlust
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Solce ll
(59e ) Sole l till
Fastighet sel

(45) Proc essenergi
rumsluf t
(41) Verksa mhets energi, exte rn
(46) Fastighets energi, extern

(26) Proc essenergi

Zon N

