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optimalt och man löpte också risken att
torrköra dem.
– Vi var ibland tvungna att åka ut till
råvattenbrunnen för att ändra inställ-
ningen manuellt. Nu kan vi istället
sköta detta centralt, konstaterar Anders
Nilsson.
Kommunen använder nu också NFO
Sinus i sitt reningsverk. Också där är
den stora fördelen att omriktarna kan
placeras i automatikskåp som står långt

bort från de motorer som ska styras – i
det här fallet är avståndet till pumparna
flera hundra meter.
– Miljön här är mycket aggressiv
med bland annat svavelväte i luften,
men nu kan vi placera omriktarna i be-
tydligt snällare miljö, förklarar Anders.
– Det här nya sättet att driva våra
pumpar gör att vi fått en klart bättre
funktion med högre driftsäkerhet.
Samtidigt sparar vi mycket energi, säger

Gunnar Pettersson, chef för elavdel-
ningen på vattenverket. Gunnar menar
att NFO-omriktarna var de enda man
kunnat installera på detta sätt.

En miljard kWh

Ett annat sammanhang där varvtalsreg -
lering av motordrifter kan spara stora
mängder av energi lyfts fram av Energi-
myndigheten. Ett test har genomförts
av cirkulationspumpar. 
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Karlskrona kommun har tagit 
modern teknik till hjälp för att spa-
ra energi i sitt vattenverk. Genom
installation av frekvensomriktare
för styrning av pumpar och annat
har kommunen halverat energiåt-
gången för inblandade motorer.

Det här är ytterligare ett exem-
pel på hur långt man kan komma
med varvtalsreglering. Ett annat
kommer från Energimyndigheten,
som räknat ut att landets 10 000
fastighetsägare skulle kunna spa-
ra en miljard kWh på att välja cir-
kulationspumpar med varvtals -
reglering.

Låt oss börja i Karlskro-
na. Där har man installe-

rat frekvensomriktare på vattenverket.
Det är den svenska omriktaren NFO
Sinus som satts in som styrning för
bland annat pumparna i verkets råvat-
tenbrunnar.
– Genom att installera NFO Sinus
kunde vi minska pumparnas energiför-
brukning med mer än 50 procent, säger
Anders Nilsson, som leder projektet
med den elektriska installationen på
kommunens vattenverk. Han menar att
installationerna betalar sig snabbt – på
ett till två år.
– NFO Sinus var den enda omriktare
som klarade de tekniska förutsättning-
arna hos oss, berättar Anders Nilsson
vidare. I verket tar man upp grundvat-
ten ur djupa råvattensbrunnar – ofta
50 meter djupa eller mer. Det gör att
avståndet från pump till automatikskåp
många gånger är flera hundra meter.
Därav valet av NFO:s omriktare.

Oskärmade kablar

NFO-omriktarna kan nämligen instal-
leras med oskärmade kablar och vid

långa kabelavstånd. Det gjorde att vat-
tenverket kunde använda befintligt
kablage när frekvensomriktarna instal-
lerades. 
På så vis slapp man en besvärlig och
kostsam dragning av mer än 250 meter
skärmad kabel – vilket man annars
hade tvingats till om man valt konven-
tionella omriktare. 
– Dessutom kunde signalkabeln till
nivågivarna ligga kvar tillsammans

med kraftkabeln ner i brunnen, utan att
vi får några störningar i omgivande
elektronisk apparatur, berättar Anders
Nilsson vidare.

Svårt att styra tidigare

Tidigare styrdes pumparna med kon-
ventionella motordrifter som stryptes
med handventil. Det drog alldeles för
mycket energi, tyckte man på kommu-
nen. Det var svårt att styra pumparna
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Mycket energi kan sparas
genom varvtalsreglering

Projektledaren Anders Nilsson och 
elchefen Gunnar Nilsson menar att inte
bara energiförbrukningen utan också
driftsäkerheten förbättrats med frek -
vensomriktare till råvattenpumparna.

– Tack vare att NFO-omriktarna inte kräver dyrbar skärmad kabel spelar det ingen roll
att det är mer än 250 meter till pumparna som de styr, säger projektledaren Anders
Nilsson vid Karlskrona Vattenverk.

Karlskrona Vattenverk sparar mer än 50 procent energi på att styra sina pumpar med
frekvensomriktare.

faKTa | MÄTVÄRDEN I KARLS-
KRONA VATTENVERK

n Vid fullt öppen ventil var flödet 17
kbm per timme. Energiåtgången var
då 4,31 kW

n Med strypt ventil var flödet 8,6 kbm
per timme och energiåtgång 3,53 kW

n Pump styrd med NFO Sinus hade
vid 8,6 kbm flöde en energiåtgång på
1,67 kW

n Besparingen, jämfört mellan strypt
och styrt flöde var 53 procent.



Vill du synas  
i gott sällskap?
Det gör du i EEF!

EEF är den givna plattformen för 
företag och organisationer som  
kan leverera energi effektiva  
produkter och tjänster till industri- 
och fastighetsbranschen.

www.eef.se
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Resultaten är tankeväckande: Om 
10 000 av landets flerbostadshus skulle
utrustas med de mest effektiva cirkula-
tionspumparna så skulle man spara en
miljard kWh under pumparnas livstid.
Gissa vilka pumpar som är mest ener-
gieffektiva – jo, det är de som har auto-
matisk varvtalsreglering!
Energimyndighetens Testlab har för
första gången testat cirkulationspum-
par utifrån EU:s kommande ekodesign-
krav på energieffektivitet – krav som
träder i kraft den 1 januari 2013. Tio
cirkulationspumpar ingick i testet, där
man mätte verkningsgrad, årlig energi-
användning och energieffektivitetsin-
dex, EEI.
Skillnaden i resultat mellan de ur
energisynpunkt bästa och sämsta cir-
kulationspumparna är så stor att man i
varje fastighet skulle kunna spara 7 300
kWh per år. Med en livslängd på 15 år
innebär det mer än 100 000 kWh i
varje fastighet. 

Mätte i olika system

Energimyndighetens test gjordes med
utgångspunkt från de två typer av vär-
mesystem som vi normalt har i flerbo-
stadshus – dels värmesystem med kon-
stant flöde, dels system med termostat-
ventiler, sådan som är vanligare i nyare

hus. Pumparna kördes i en testcykel
som efterliknar verkligheten med låga
flöden under större delen av testet.
Cirkulationspumparna i testet kostar
mellan 5 000 och 22 000 kronor i
inköp. Eftersom energianvändningen
under pumpens livslängd svarar för
ungefär 90 procent av den totala kost-
naden kan man räkna med att det
lönar sig att satsa på en dyrare pump –

en som har automatisk varvtalsreg -
lering.
Av de tio testade pumparna var det
tre som redan idag klarar ekodesign-
kravet: Grundfos Magna, Wilo Stratos
och Perfecta NMT. 
Pumparna från Grundfos och Wilo
klarade dessutom de ännu skarpare
krav som införs 2015.

Lars-Göran Hedin
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På jobbet

Varvtalsreglerade cirkulationspumpar
sparar tusentals kWh elenergi om året

Energimyndighetens nya test visar att sju av tio cirkulationspumpar inte klarar energi-
kraven i EU:s nya ekodesigndirektiv. En effektiv pump med automatisk varvtalsregle-
ring förbrukar flera tusen kWh mindre än de sämsta pumparna i testet. Grundfos
Magna är en av de två pumpar som redan nu klarar de skärpta krav som införs  2015.


