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Omfattning 
Dessa riktlinjer gäller redovisning av temperaturverkningsgrad i värmeväxlare för till- och 
frånluftssystem med avsedd användning i byggnadsventilation. 

Syfte 
Svensk Ventilation vill med dessa riktlinjer verka för att verkningsgraden i värmeväxlare redovisas 
för relevanta och realistiska klimatförhållanden, och på ett sådant sätt att data från olika tillverkare 
blir jämförbara. 

Referenser 
SS-EN 308:1997, Värmeväxlare – Värmeåtervinningsaggregat – Provningsmetoder för 
prestationsdata, särskilt paragraf 5.5 ”Temperature and humidity ratios” och 6.4 ”Ratio tests”.  

SS-EN 13141-7:2004, Från- och tilluftsaggregat (inklusive värmeåtervinning) för mekaniska 
ventilationssystem  i enfamiljsbostäder. 

Definitioner 
Definitionerna enligt EN 308:1997 gäller, alltså 

• Kategori I. Rekuperativa,  plattvärmeväxlare av typ mot- och korsström 
• Kategori IIa. Batterivärmeväxlare (utan fasövergång) 
• Kategori IIb. Värmerörsväxlare (med fasövergång) 
• Kategori IIIa. Roterande och kammarvärmeväxlare, icke-hygroskopiska  
• Kategori IIIb. Roterande och kammarvärmeväxlare, hygroskopiska 

Redovisning av temperaturverkningsgrad (huvudregel) 
När verkningsgrad för värmeväxlare redovisas ska alltid torr verkningsgrad enligt SS‐EN 
308:1997 anges. Denna verkningsgrad ska redovisas utan hänsyn till värme från fläktar. Detta krav 
hindrar ej att verkningsgraden också redovisas för andra temperatur- och fukttillstånd. 

Tilluftens torra temperaturverkningsgrad 
Frånluft: +25 ºC, 27 % relativ fuktighet (daggpunkt +5 ºC) 

Uteluft:  +5 ºC 

Specifikt för Kategori I 
Typ av avfrostning ska redovisas, till exempel stoppavfrostning. 

Specifikt för Kategori II 
Överföringsmediets sammansättning ska redovisas (t ex glykol/vatten-blandningen). 
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Specifikt för Kategori III 
Verkningsgraden ska redovisas med beaktande av läckage och renblåsningsflöde från tilluftssida 
till frånluftssida.  

Renblåsningsflödet ska redovisas. 

Det tryck som krävs för att säkerställa rätt läckageriktning (tillsatsstrypning) ska redovisas. 

Redovisning av verkningsgrad i projekteringsfall 
Vi rekommenderar att också redovisa verkningsgrad vid temperatur- och fuktförhållanden som är 
realistiska för installationsplatsen. 

Vi avråder från att redovisa verkningsgrad vid uppenbart orealistiska temperatur- och 
fuktförhållanden, t ex där risken för påfrysning är uppenbar, eller att anta höga fukthalter vid 
extremt låga utetemperaturer. 

Detaljregler 

Fläktars inverkan på temperaturverkningsgraden 
För små aggregat som omfattas av EN 13141-7, t ex för en bostad, kan även 
temperaturverkningsgraden redovisas som tillgodoräknar värmen från fläktar.  

Fuktbelastning 
Sverige har vintertid ett torrt inomhusklimat, vilket bör beaktas vid redovisning av typiska driftfall. 
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