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Hvordan regulerer vi ventilationen 
for at bevare et behageligt og 
sundt indeklima?

Du får hvad du måler -
VOC-regulering
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Er der virkelig iltmangel?
Ofte hører man, at et lokale har "dårlig luft" eller "iltmangel", men hvad er det egentlig vi mener? 
Og hvordan regulerer vi ventilationen for at bevare et behageligt og sundt indeklima?

De fleste mennesker tilbringer mere end 20 timer i 
døgnet indendørs. I løbet af den tid drikker en person i 
gennemsnit 3 liter vand og spiser 1-2 kg mad. Der læg-
ges stort fokus på, hvad man putter i sig, men at hver 
person samtidig indånder 15 kg luft/dag, er der ikke ret 
mange, der tænker over.

Den faktor, vi mennesker i reglen påvirkes mest af, 
hvad angår indeklimaet, er temperaturen i et lokale, 
og ofte er komfortproblemerne egentlig først og frem-
mest et temperaturproblem. Men selv når temperatu-
ren ligger på et tilpas niveau, er der flere faktorer, der 
styrer, hvordan vi oplever komforten på kort sigt og 
hvordan vores helbred påvirkes på langt sigt.

Luften omkring os består af lige under 80 % kvæl-
stof og ca. 20 % ilt, og idéen om "iltmangel" har ikke 
meget med virkeligheden at gøre. I stedet er det den 
allersidste procent af luftens indhold, bestående af 
blandt andet af kuldioxid og en række gasser, som er 
interessant.

For at sætte mål på indeklimaets kvalitet benyttes 
oftest indholdet af kuldioxid, CO2, som en vejledende 
værdi. Målet nævnes for eksempel i det svenske Arbets-
miljöverkets afhandlinger omkring arbejdspladsens ud-
formning, hvor det anføres, at man skal efterstræbe et 
kuldioxidindhold på under 1000 ppm (parts per million).

Men hvad er det egentlig, vi fanger ved at måle CO2, 
og måske endnu vigtigere, hvad er det vi misser?

CO2 er i disse sammenhænge et mål, som er tydeligt 
at kommunikere og let at måle, og det giver en indi-
kation af, hvor mange mennesker, der opholder sig i 
lokalet, og frem for alt er det et indirekte fingerpeg om 
andre forureninger, som er resultatet af menneskelig 
tilstedeværelse, som skal ventileres væk. Et CO2-ind-
hold på 1000 ppm eller derover påvirker vores kognitive 
evne, med reducerede muligheder for at tage informa-
tion til os og træffe strategiske beslutninger. Derimod 
er dette niveau langt fra farligt for menneskekroppen. 
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En almindelig VOC-føler til ventilationssystemer opfanger 
stoffer, der afgives helt naturligt fra os mennesker, f.eks. 
acetone fra vores vejrtrækning og metan, som dannes under 
fordøjelsen. Dette gør, at VOC-niveauerne ændres i takt med 
CO2-niveauerne, således at begge mål kan benyttes til at 
tilpasse ventilationssystemets luftomsætning til tilstedevæ-
relsen i lokalerne.

En vigtig forskel er dog, at VOC-føleren desuden opfanger 
en række andre, ubehagelige forureninger, som afgives fra 
genstande og byggematerialer, f.eks. formaldehyd fra ma-
ling, alkoholer og aldehyder fra lim og opløsningsmidler, samt 
benzen og styren fra kopimaskiner og computere.

Ved at regulere indeklimaet ud fra VOC-niveauet kan 
ventilationssystemet altså øge hastigheden, når tilstedevæ-
relsesgraden i lokalet øges, præcis som et CO2-regulerende 
system, men det kan desuden opfange stoffer, der frigøres, 
når lokalerne rengøres, væggene males, eller hvis der er kom-
met en ny sofa ind. I disse tilfælde giver CO2-føleren intet 
udslag, og et CO2-styret ventilationssystem øger således ikke 
hastigheden for at bortventilere forureningerne. Et ventila-
tionssystem, som regulerer efter VOC, vil imidlertid hurtigt 
reagere og udlufte lokalet.
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Regulerer vi efter det vi burde måle, eller det vi plejer at 
måle?
Et alternativt mål på luftkvalitet er VOC, en forkortelse for volatile organic compounds, flyg-
tige organiske forbindelser. Betegnelsen er et fællesnavn for tusindvis af forskellige stoffer, som 
forekommer i vores omgivelser.

Hvorfor har VOC ikke erstattet CO2 som et mål for   
luftkvalitet? 
En årsag er, at VOC-niveauerne ikke måles i absolutte ppm-tal på samme måde som CO2 og 
altså er vanskeligere at sætte som grænseværdi. 
VOC-føleren indfanger tusindvis af stoffer, og i stedet for at sætte grænseværdier for alle disse stoffer, kalibreres VOC-føleren 
konstant for at adskille, hvad der er baggrundsniveau og hvad der er forandringer, altså tilførsel af forureninger. Det er med 
andre ord ikke lige så let at sætte absolutte grænseværdier for VOC. I et moderne system for behovsstyret ventilation, er dette 
dog ikke noget problem, VOC-niveauet regnes ganske enkelt om til CO2-ækvivalente værdier.

Spørgsmålet er altså, om vi regulerer efter det vi burde måle, eller det vi plejer at måle? Vil vi have et godt indeklima, er der 
meget, der taler for VOC som måleværdi!

Diagram – Træningslokale.  
Måling med VOC-føler og CO2-føler stemmer 

godt overens.

Diagram – Badeværelse.  
Til forskel fra CO2-føleren regulerer VOC-føleren 

også på lugt og parfume.
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*) VOC= Volatile Organic Compounds, dvs. flygtige organiske forbindelser.

Indeluft 
Forureningskilde Emissionskilde

Typiske stoffer

VOC* Andre

Mennesker

Vejrtrækning
Acetone, Ætanol, Isopren

CO2
Fugt

Hudens respiration og sved
Nonanal, Decanal, a-pinen

Fugt

Kropsgasser Metangas, Brint

Kosmetik Citronolie, Eukalyptus

Husholdningsprodukter
Alkoholer, Estere, Citronolie

Uforbrændte kulbrinter

Forbrænding (motorer, apparater, 
tobaksrøg)

CO

CO2

Fugt

Byggematerialer 
Møbler 
Kontorudstyr 
Forbrugsprodukter

Maling  
Lim, opløsningsmidler 
Gulvtæpper

Formaldehyd, Alkan,  
Alkoholer, Aldehyder,  
Ketoner, Siloxaner

Plast  Toluen, Xylen, Decan

Printere, kopimaskiner, computere Benzen, Styren, Fenol

VOC-regulering i Swegons 
WISE-system
VOC-regulering benyttes i anlæg, hvor man ønsker at regulere luftmængden eller indholdet af 
emissioner/forureninger i rumluften.

Detektering af emissioner og forureninger
Den føler, som benyttes til at måle VOC i WISE-systemet detekterer en række stoffer, der er knyttet til dårlig luftkvalitet, 
såsom alkohol, aldehyder, ketoner, aminer, organiske syrer med mere. Der findes ca. 5000-10.000 forskellige flygtige organiske 
forbindelser (lugte etc.), hvoraf VOC-føleren detekterer næsten alle, eller i hvert fald typiske repræsentanter inden for hver 
gruppe, plus typiske gasser såsom kuloxid og brintgas (begge fra forbrænding) såvel som metangas. Nedenstående tabel 
giver et overblik over de overordnede forureninger, grupper og kilder.

Sådan styres regulering af luftmængden
VOC-niveauer måles i absolutte ppm-tal på samme måde som CO2 og er dermed vanskeligere at sætte som absolut græn-
seværdi. VOC-føleren indfanger tusindvis af stoffer, og i stedet for at sætte grænseværdier for alle disse stoffer, kalibreres 
VOC-føleren konstant for at adskille, hvad der er baggrundsniveau og hvad der er forandringer, altså tilførsel af forureninger. 
Styrende for luftmængden er den samlede mængde emissioner og forureninger. Det er altså ikke muligt at udskille specifikke 
VOC'er eller stoffer og kun styre efter disse.

VOC-føleren har en indbygget driftskompensation og prognosealgoritme, som kalibrerer sig selv kontinuerligt, baseret på gen-
kendelse af modeller og avanceret signalanalyse. Den kalibrerer ud fra en algoritme med genkendelse af modeller og omreg-
ner VOC-niveauet til CO2-ækvivalente PPM-værdier. Et konstant lavt niveau af flygtige organiske stoffer (som også kan kaldes 
"baggrund") kan opfattes som basisniveau, og føleren tilpasser sig dette. Alligevel behøver man ikke at være bekymret for, at 
føleren gradvist har tilpasset sig til en høj basisværdi ved høje indhold af forureninger, eftersom den altid gradvist vil selvjus-
tere sig til lavere værdier, når forureningerne er ventileret ud.

Eftersom føleren er selvkalibrerende på denne måde, er det ikke nødvendigt at foretage nogen kalibrering af føleren.

Komponenter til VOC-regulering
VOC-indholdet kan måles enten i rummet med rumtilbehøret WISE 
IAQ VOC eller WISE IAQ Multi, som måler både VOC og CO2, eller i 
klimaprodukter. Komfortmodul WISE Parasol Zenith eller fraluftspjæld 
WISE Damper kan udstyres med integrerede VOC-følere WISE SMA 
(Sensor Module Advanced), som måler VOC-indholdet.
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