Tågerup Trädgård som producerar krukväxter har dynasmisk klimatstyrning
i sina växthus med hjälp av Aermec HWF värmepump på 1,5 MW.

Kontrollerad värme i växthuset –
fast kallt ute
AB Tågerup Trädgård är ett växthusföretag som producerar krukväxter i två olika anläggningar. En av dem ligger i

Saxtorp utanför Landskrona. På 23 000 m2 odlas blommor av alla de slag. Växthus är på grund av sin utformning extra
känsligt för klimatets påverkan. Förhållandena i växthuset under soliga dagar innebär enormt höga temperaturer,

medan temperaturen under kalla dagar och nätter kan bli lika låg som den lägsta utomhustemperaturen. Den låga

värmetrögheten i växthusets tak och väggar som är av glas, bidrar heller inte till att värme kan lagras under varmare

perioder. Energi utgör en stor kostnad för växthusodlare och för att blommorna ska få det varmt och skönt under vintern och välbehövlig svalka under sommaren har värmesystemet uppgraderats till ett modernt och energieffektivt.

KONSTANT VÄRME I TANKEN LEVERERAR SNABB ENERGI

I växthuset finns nu en systemlösning installerad med värmepumpen Aermec HWF56 12A som central del. En

värmepump som hämtar sin energi från luften. Värmen som alstras i värmepumpen laddas över till en vattenfylld
ackumulatortank och håller en konstant temperatur på 58°C så den värme som fordras snabbt kan levereras ut.

Ur tanken får två stora fläktkonvektorer sin värme och sprider den effektivt genom ett traditionellt rörsystem till

respektive växthus enligt de förinställda temperaturförhållandena. När tanken har laddats maximalt stängs pumpen
automatiskt av.

Hur växterna utvecklas styrs av balansen mellan luftfuktighet, CO2, ljus och temperatur. Växternas ljusbehov

tillgodoses av det enkelglas som har god ljustransmission och som växthuset täcks av. Men värmeisoleringsgraden
i glaset är låg och den obetydliga förmågan att lagra värme bidrar till att växthuset istället snabbt anpassar sig de

yttre förhållandena. Med andra ord dras ingen nytta av en fördröjande värmeeffekt som exempelvis ett hus byggt i
betong gör.

DYNAMISK KLIMATSTYRNING FÖR VÄXTERNA DAG OCH NATT

En varm solig dag värms växthuset upp, för att sedan kylas ned lika snabbt när utomhustemperaturen sjunker och

solstrålningen avtar. När solen sedan går i moln sjunker värmen i växthusen och då krävs det att en stor mängd energi tillförs och på mycket kort tid. Olika växter kräver också olika temperaturer – en viss minitemperatur, dag som natt
för att fotosyntesen ska ske så bra som möjligt. När värmen sjunker under en viss nivå, sätter värmepumpen igång

igen och levererar en effekt på upp till 1,5 MW med en maximal framledningstemperatur på 63°C. Kryper temperaturen under -8°C tillförs spetsvärme från en kombinerad olje/flis-panna. En avancerad styr- och reglerteknik ser till att
temperaturen hålls och att växthusen får sina optimala klimatförhållanden, var för sig genom hela dygnet.

AVHÄRDAT VATTEN MOTVERKAR LÄCKAGE AV KÖLDMEDIUM
För att installationen skulle bli till den bästa behövde det först göras några förändringar. Bland annat blev det

tvunget att göra ett hål i taket för att överhuvudtaget få in den stora värmepumpen och få den på plats. Maskin-

rummet behövde också byggas om. För så underhållsfri drift som möjligt har värmepumpen kompletterats med en

mellanväxlare med avhärdningsfilter så att avhärdat vatten tillförs till värmepumpen och i förlängningen förhindrar
läckage av köldmediet.

