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Q APPARATER, KANALER, DON M M I 
LUFTBEHANDLINGSSYSTEM 
Montering ska utföras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar. Anvisningar för 
montering, drift och underhåll ska levereras med vara. 

Föreskriven renhetsklass ska uppfylla kraven i SS-EN 15780:2011. 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Apparater ska vara försedda med don för montering. 

Skarvar, hörn och dylikt på apparater ska vara avgradade för att förhindra personskador. 

Täthetskrav för kanalsystem 
Kanalsystem ska uppfylla föreskriven täthetsklass enligt kraven i figur AMA Q/1, baserat på SS-
EN 12237 för cirkulära kanaler och SS-EN 1507:2006 för rektangulära kanaler. 

Kanalsystem ska utföras och fogas så att lägst täthetsklass C uppfylls. 

Vid beräkning av omslutningsarea som kontrolleras ska ingående komponenter medtas med 
ekvivalent omslutningsarea beräknad enligt föreskrifter under QF, QG, QH och QJ. 
Omslutningsarea ska göras enligt SS-EN 14239. 

 

Figur AMA Q/1. Tillåten läckfaktor. 

Skyltning 
Skylt ska vara utförd av plast eller metall. 
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Skylt av plast ska vara laminerad och ha graverad eller på annat sätt utförd text med 
motsvarande beständighet. Märkskylt av metall ska ha tryckt, etsad eller maskingraverad text. 

Skylt ska vara utförd av beständigt material med beständig text och betryggande fastsättning. 

Skylt ska vara monterad utanpå eventuell ytbeklädnad och vara avläsbar då apparat, don, spjäll 
och liknande är monterad. I annat fall ska skyltning kompletteras. 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 

Metalliserad stålplåt 

Varmförzinkad stålplåt 
Förzinkning ska vara utförd i lägst klass Z 200 enligt SS-EN 10346:2009. 

Kontrollintyg eller kvalitetsintyg från tillverkare att krav enligt angiven zinkviktsklass uppfylls ska 
kunna redovisas. 

Stålplåt metalliserad med aluminium-zink (AlZn) 
Plåt ska vara aluminium-zinkbelagd enligt SS-EN 10346:2009. 

AlZn-belagd plåt utan färgbeläggning med anliggning mot puts, tegel eller dylikt ska isoleras 
med 0,2 mm plastfilm eller förses med likvärdigt skydd. 

Aluminiumplåt 
Plåt ska vara av aluminium EN AW-3103, EN AW-3105, EN AW-4015 eller annat likvärdigt 
material enligt SS-EN 485-2:2013 och ha anpassade och dokumenterade egenskaper för 
profilering respektive falsning. Plåttjockleken får avvika högst ±10 procent från angiven tjocklek. 
I tjockleken ska inte inräknas färgbeläggning. 

Aluminiumplåt utan färgbeläggning med anliggning mot puts, tegel eller dylikt ska isoleras med 
0,2 mm plastfilm eller förses med likvärdigt skydd. 

Ytbeläggning 
Ytbeläggning av apparater, kanaler, don med mera ska utföras enligt tabell AMA Q/1 vid 
angiven korrosivitetsklass. 

Tabell AMA Q/1. Korrosivitetsklasser enligt SS-EN 10088-2:2005 med hänsyn till atmosfärens 
korrosivitet samt miljöexempel 

 

Pulverlackering 
Pulverlackering ska utföras enligt färgtillverkarens dokumenterade anvisningar för angiven 
korrosivitetsklass. 
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Ange krav på renhetsklass för luftbehandlingsaggregat enligt SS-EN 
15780:2011. 

Beakta livscykelkostnader vid val av apparater, kanaler, don med mera. 

Rumsklimatapparater för värmning och kylning anslutna till rörsystem anges 
under aktuell kod och rubrik i avsnitt PT. 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 

Metalliserad stålplåt 

Varmförzinkad stålplåt 
Beläggningstjocklekar för förzinkad stålplåt framgår av tabell RA Q/1. 

Tabell RA Q/1 

 
Med zinkvikt menas total beläggning på båda sidorna bestämd med kemisk 
upplösning enligt SS-EN 10346:2009. Provtagning (tre- respektive 
enpunktsprov) utförs enligt SS-EN 10346:2009. Zinkmängden är inte alltid 
jämnt fördelad mellan de två sidorna, men normalt finns minst 40 procent av 
zinkvikten enligt enpunktsprov på endera ytan. 

Ange om annan zinkviktsklass än den som föreskrivs i AMA ska användas. 

Färgbeläggning på förzinkad stålplåt 

För korrosionsskydd av stålplåt finns i huvudsak nedanstående system 

– enbart metallisering 

– metallisering och byggplatsmålning 

– metallisering, industriell grundmålning (primer) och byggplatsmålning 

– metallisering och industriell färgbeläggning. 

Val av korrosionsskydd kan ske med ledning av korrosivitetsklasserna i tabell 
AMA Q/1. 

Beakta att byggplatsmålning av stålplåt kräver omfattande för- och 
underbehandling för att tillfredsställande vidhäftning ska uppnås. 

I miljöer med stor eller mycket stor aggressivitet bör val av plåtmaterial och 
färgbeläggning för apparater, kanaler och don ske i samråd med tillverkaren 
eller sakkunnig. 

Stålplåt metalliserad med aluminium-zink (AlZn) 
Beläggningstjocklekar för AlZn-belagd stålplåt framgår av tabell RA Q/2. 
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Tabell RA Q/2. 

 
Med AlZn-vikt menas total beläggning på båda sidorna bestämd med kemisk 
upplösning enligt SS-EN 10346:2009. Provtagning (tre- respektive 
enpunktsprov) utförs enligt SS-EN 10346:2009. Beläggningen är inte alltid 
jämnt fördelad mellan de båda sidorna, men normalt finns minst 40 procent av 
vikten enligt enpunktsprov på endera ytan. 

AlZn-belagd plåt kan färgbeläggas på samma sätt som förzinkad plåt. 

Aluminiumplåt 
Ange 

– grundmaterial 

– typ av färgbeläggning och kulör 

– minsta beläggningstjocklek. 

Rostfri stålplåt 
Ange stålsort med hänvisning till aktuell standard. 

Ytbeläggning 
Ange 

– korrosivitetsklass enligt tabell AMA Q/1  

– metod för ytbeläggning, till exempel förzinkning eller pulverlackering 

– kulör för ytbeläggning 

– ytbeläggning för stålplåt, varmvalsad och kallvalsad, i korrosivitetsklass C1 
respektive C2. Vid plåttjocklek större än 1 mm kan stålplåt utan 
ytbeläggning undantagsvis användas i korrosivitetsklass C1 

– för varmförzinkad stålplåt respektive stålplåt med AlZn-beläggning i 
korrosivitetsklass C4 vilken av de föreskrivna ytbeläggningarna som ska 
utföras i de fall entreprenören inte har valfrihet mellan i AMA föreskrivna 
ytbeläggningar 

– ytbeläggning av aluminiumplåt i korrosivitetsklasserna C1, C2, C3 och C4 
om sådan ska utföras. 

Oavsett korrosionstyp bör ytbeläggning föreskrivas för aluminiumplåt vid 
kontaktytor i havsatmosfär eller annan kloridhaltig atmosfär om förstärkt 
korrosion (bimetallkorrosion eller spaltkorrosion) kan förväntas vid kontakt 
mellan aluminium och ädlare metall och i vissa fall aluminium/aluminium. 
Ange i detta fall typ av ytbeläggning. 

Pulverlackering 
Ange tjocklek på färgskikt. 

Utrustning med förtillverkat styrsystem 
För utrustning med förtillverkat styrsystem bör krav på styrsystemet ställas 
under aktuell kod och rubrik. 

Krav från följande koder kan användas som stöd 
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– märkning enligt YTB.18  

– skyltning enligt YTB.28  

– kontroll enligt YTC.18  

– injustering enligt YTC.28  

– bygghandlingar enligt YUC.18  

– driftinstruktioner enligt YUH.8  

– underhållsinstruktioner enligt YUK.8. 

QA SAMMANSATTA APPARATER, KANALER, DON M M I 
LUFTBEHANDLINGSSYSTEM 

QAB LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT 
För fläkt, luftvärmeväxlare, filter, fuktare, spjäll, ljuddämpare, kanal, luftdon i 
luftbehandlingsaggregat gäller angivna föreskrifter under aktuell kod och rubrik i avsnitt QE, QF, 
QG, QH, QJ, QK, QL och QM. 

Aggregat som sammanbyggts till en enhet på stativ eller liknande ska vara försett med lyftöglor 
eller annan transportanordning. 

Stativ ska vara utfört för uppställning på horisontalt underlag. 

Funktionsdelar som kräver regelbunden kontroll eller underhåll ska vara försedda med luckor för 
inspektion. Luckor med vikt högre än 10 kg ska ha gångjärn. 

Föreskrivet aggregat i hygienutförande ska vara utfört så att det kan renspolas med vatten i sin 
helhet och vara försett med dräneringsanordningar i lågpunkter. Skarvar, hörn och dylikt ska 
vara utformade så att smuts inte ansamlas. 

Täthetskrav 
Luftbehandlingsaggregat ska utföras och fogas så att angivet täthetskrav enligt figur AMA 
QAB/1 uppfylls. 

 

Figur AMA QAB/1. Tillåten läckfaktor. Täthetsklasser överensstämmer med SS-EN 1886:2007. 
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Luftbehandlingsaggregat med roterande värmeåtervinnare ska betraktas som en enhet. 

Luftbehandlingsaggregat där luftströmmen ändrar riktning ska betraktas som en enhet. 

För övriga luftbehandlingsaggregat med både till- och frånluft ska till- och frånluftssida betraktas 
var för sig. 

Om vissa aggregatdelar ansluts till andra aggregatdelar med kanaler ska varje 
sammanhängande del av aggregatet betraktas för sig. 

Ange 

– vilka delar som ingår i aggregatet. Beskriv delarna i den ordning luften 
passerar genom aggregatet 

– föreskrifter för delar som ingår i aggregatet genom hänvisning till aktuell 
kod och rubrik i avsnitt QE, QF, QG, QH, QJ, QL och QM 

– täthetsklass L1, L2 eller L3 enligt figur AMA QAB/1 samt SS-EN 1886:2007 

– brandteknisk klass samt klassifikationsstandard, till exempel material, 
ytskiktsklass och avskiljande förmåga 

– inomhus- eller utomhusutförande 

– korrosivitetsklass enligt tabell AMA Q/1, alternativt material och 
ytbeläggning 

– om aggregat ska vara sammansatt eller uppdelat i sektioner för att 
underlätta transport och framtida utbyte 

– krav på fritt utrymme mellan aggregat och golv för att möjliggöra rengöring 

– om över- eller undertryck vid drift kan komma att överstiga 1 000 Pa. 
Beakta risken för onormala tryck om fläkten kan arbeta vid dämda punkten. 
Ange dimensionerande över- och undertryck i sådant fall 

– krav på invändig isolering av aggregat 

– om luckor i aggregat ska vara öppningsbara utan hjälp av verktyg 

– om luckor och dörrar i aggregat ska vara öppningsbara inifrån och om det 
ska kunna ske utan verktyg 

– krav på låsanordning och verktyg för öppning. Ange om luckorna ska vara 
gångjärnsupphängda 

– om luckorna ska vara försedda med inspektionsfönster 

– vilka aggregatdelar som ska ha invändig belysning 

– om inspektionsutrymme i aggregat ska vara försett med belysning 

– om aggregat ska vara i hygienutförande. Med aggregat i hygienutförande 
avses ett aggregat utfört så att det kan renspolas med vatten i sin helhet 
och som är försett med dräneringsanordningar i lågpunkter 

– om plats för framtida värmeväxlare, till exempel luftkylare, ska reserveras 
genom installation av passbit 

– om aggregat ska förses med mätuttag för mätning av statiskt tryck och i så 
fall var 

– krav på U-värde för aggregathöljet alternativt T- och TB-klass enligt SS-EN 
1886:2007. 

Beakta behovet av framtida utbyte av aggregat. AMA föreskriver att aggregat 
ska vara försett med lyftöglor eller annan transportanordning. Samråd med 
berörd projektör om förstärkning av byggnadskonstruktion ovanför aggregat 
för att möjliggöra lyft samt om transportvägar för aggregatet inom byggnaden. 

Beakta att inspektionsöppning, minst 300 mm bred, normalt behövs mellan 
olika luftvärmeväxlare i ett aggregat samt mellan elektrisk luftvärmare och 
fläktdel, filterdel och fuktardel. 

Beakta behov av förbigång förbi filter och andra komponenter i aggregat i de 
fall frånluftsfläkt ska användas i drift som skydd mot brandgasspridning via 
ventilationssystemet. 

Angiven täthetsklass enligt figur AMA QAB/1 överensstämmer med SS-EN 
1886:2007. 

Täthetskontroll 
Kontroll av luftbehandlingsaggregat anges under YTC.157. 
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QAC LUFTRIDÅAGGREGAT 
Ange 

– bredd och höjd för den öppning som aggregatet ska betjäna 

– dimensionerande vindhastighet (för luftridåaggregat i yttervägg) 

– dimensionerande tryckskillnad (för luftridåaggregat i innervägg) 

– om luften ska värmas – tilluftstemperatur, värmeeffekt och värmemedium 

– temperatur på värmemedium till aggregat 

– om luften ska kylas – tilluftstemperatur, kyleffekt och köldbärare 

– temperatur på köldbärare till aggregat 

– luftflöde 

– lufthastighet 

– utformning av tilluftsdon, fasta eller ställbara 

– krav på styrutrustning 

– ljudkrav 

– föreskrifter för delar som ingår i aggregatet genom hänvisning till aktuell 
kod och rubrik i avsnitt QE, QF, QG, QH, QJ, QL och QM 

– korrosivitetsklass enligt tabell AMA Q/1, alternativt material och 
ytbeläggning. 

QB AGGREGATRUM OCH FLÄKTKAMMARE 
Fläktkammare ska vara utförd för att tåla högsta förekommande tryckskillnad. 

Dörr ska vara öppningsbar från insida utan nyckel eller verktyg. 

Täthetskrav 
Fläktkammare ska utföras och anslutas så att kraven enligt föreskriven täthetsklass uppfylls. 

Tillåten läckfaktor för fläktkammare framgår av figur AMA QAB/1. 

Med fläktkammare avses del av kanalsystem. Med aggregatrum avses 
driftrum för aggregat som ingår i installation. 

Ange 

– täthetsklass L1, L2 eller L3 enligt figur AMA QAB/1 samt SS-EN 1886:2007 

– brandteknisk klass samt klassifikationsstandard, till exempel material, 
ytskiktsklass och avskiljande förmåga 

– inomhus- eller utomhusutförande 

– om över- eller undertryck vid drift kan komma att överstiga 500 Pa. Beakta 
risken för onormala tryck om fläkten kan arbeta vid dämda punkten. Ange 
dimensionerande över- och undertryck i sådant fall 

– högsta tillåtna värmegenomgångstal (U-värde) för aggregatrum och 
fläktkammare 

– om dörr ska förses med tryckutjämningsventil för att underlätta öppnande 

– om väggsektion i aggregatrum ska utföras lätt demonterbar. 

Samråd med berörd projektör beträffande 

– förtillverkad fläktkammares anslutning till golv, vägg och tak av 
byggmaterial. Undvik mer än en sådan anslutning, i synnerhet vid stora 
tryckskillnader 

– golvbrunnar och tappventiler i aggregatrum 

– utformning av dörrar och placering av brytare för nödstopp. 

Beakta 

– att även platsbyggda aggregatrum och fläktkammare som ingår i annan 
entreprenad ska uppfylla samma krav som förtillverkade aggregatrum och 
kammare. Samråd med berörd projektör 
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– att aggregatrum och fläktkammare blir placerade och utformade så att 
lyftanordning kan användas vid transport, montering och underhåll av 
aggregatdelar. Tillträde bör kunna ske via trappa (stegar bör undvikas) 

– att aggregatrum får nödvändiga mått för montering av installationerna 

– att aggregatrum får nödvändiga mått för tillträde och för funktionskontroll, 
underhåll och utbyte av installationerna 

– att dörrar och luckor bör monteras med underkant 300 mm från golv för att 
möjliggöra framdragning av rörledningar 

– säkerhetsanordning före tillträde till tryckkammare. 

Täthetskontroll 
Kontroll av aggregatrum och fläktkammare anges under YTC.157. 

QE FLÄKTAR 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Fläkt ska vara försedd med elmotor och transmission eller med direktkopplad elmotor. 

Skyltning 
Fläkt ska vara försedd med skylt som anger 

– typ och beteckning 

– tillverkare 

– tillverkningsår 

– tillverkningsnummer (i förekommande fall) 

– högsta tillåtna varvtal 

– högsta tillåtna temperatur på transporterad luft 

– motordata, som får redovisas på separat eller gemensam skylt med fläkten 

– projekterade luftflöden enligt teknisk beskrivning. 

Fläktkåpa ska vara försedd med pil som visar fläkthjuls avsedda rotationsriktning. 

Motortyp och motoreffekt 
Elmotor ska uppfylla kraven enligt SS-EN 60034-1. 

Flöde 
Fläkt ska ha kapacitet för angivet luftflöde inklusive tillåtet läckluftflöde. 

Konstruktion 

Lager 
Rullningslager ska vara dimensionerade för minst 40 000 drifttimmars nominell livslängd enligt 
ISO 281:2007. Smörjningsintervall ska överstiga 1 000 drifttimmar för både glid- och 
rullningslager. Lager ska vid frekvensomformardrift vara anpassade för detta. 

Balansering av roterande delar 
Balansering av roterande delar ska vara utförd så att effektiv vibrationshastighet hos fläktens 
och motorns lagerhus är högst 4,5 mm/s RMS (Root Mean Square) vid fläktens driftvarvtal. 

Stativ, kåpa, rensluckor o d 
Fläkt ska vara försedd med skyddsanordningar mot personskada. 

Fläktstativ, kåpa och dylikt ska vara utförda så att hållfasthetsnedsättande resonanser inte 
uppstår inom fläktens driftområde. 
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Skydd för roterande axels ände ska vara utfört så att varvtalsmätning med mekaniskt instrument 
kan utföras. Remskydd ska vara utfört och monterat så att rembyte kan ske utan specialverktyg 
och så att kontroll av remspänning kan ske utan att remskydd behöver demonteras. 

Föreskrivna rensluckor ska vara utförda av material med samma korrosionsmotstånd som 
fläktkåpan. En lucka ska placeras så att fläktkåpas botten blir åtkomlig för rengöring. 
Åtkomligheten ska vara sådan att inspektion och rengöring är möjlig utan specialverktyg. 

Föreskriven anslutning för dränering ska utföras med muff som placeras så att fullständig 
avrinning från fläktkåpa kan ske vid för fläkt avsedd uppställning. Muff ska utföras åtkomlig för 
anslutning av rörledning och vara av material och korrosionsskydd anpassat till fläktkåpa. 

Flödesmätanordning 
Flödesmätanordning ska vara kalibrerad inom angivet flödesområde. Mätanordningens 
mätosäkerhet ska vara ±5 procent. 

Vibrations- och stomljudsisolering 
Fläkt ska ställas upp på vibrationsdämpare dimensionerad så att den del av förekommande 
restobalanskrafter som överförs till underlaget uppgår till högst 2 procent av fläkts roterande 
massa. 

Anslutning mellan fläkt och kanal ska utföras med mjuka stosar. 

Uppgifter att redovisa 
Uppgifter entreprenör ska redovisa på uppmaning 

– typ och beteckning 

– mått 

– vikt 

– material 

– ytbehandling 

– högsta korrosivitetsklass för vilken varan är avsedd 

– tillförd eleffekt vid angivna driftdata: luftflöde, totaltrycksuppsättning och drifttemperatur 

– verkningsgrad 

– luftflöde och tryckökning. Data som visar totaltrycksökning som funktion av luftflöde vid givet 
varvtal och vid angivet installationsfall. Om fläkten är avsedd att användas för annat 
installationsfall ska tillämpliga korrektionsfaktorer anges. Fläktens dynamiska tryck ska 
framgå. Data ska anges för aktuellt anslutningsfall. För fläkt som enbart är avsedd att 
användas som frånluftsfläkt, till exempel takfläkt, ska luftflöde relateras till tryckfall på 
sugsidan 

– ljuddata. Total linjär ljudeffektnivå för oktavband med medelfrekvens 63–8 000 Hz eller A-
vägd ljudeffektnivå för oktavband med medelfrekvens 63–8 000 Hz till omgivning och till 
kanal(er). Metod för ljudredovisning framgår av standarderna SS-EN ISO 3741:2010, SS-EN 
ISO 3744:2010, SS-EN ISO 5135 och SS-EN ISO 5136:2009 

– mätmetoder 

– temperaturtålighet och drifttid för komplett fläkt med motor, kabelanslutning och upphängning 

– elmotoruppgifter. Typ och beteckning, spänning, strömstyrka och strömart samt startsätt, 
varvtal och metod för eventuell varvtalsstyrning, märkeffekt. 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Ange under aktuell kod och rubrik 

– luftflöde, inklusive läckluftflöde, qfläkt 

– totaltrycksökning, ∆ptot,fläkt 

– antagna anslutningsdimensioner 

– luftens densitet vid inlopp 

– drifttemperatur 

– behov av framtida ökning av flöde och totaltrycksökning 

– SFPv enligt SS-EN 13779:2007 annex D 
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– varvtal eller varvtalsområde 

– om fläkt ska vara direktdriven och i så fall krav på koppling mellan motor 
och fläktaxel 

– om fläkthjul ska vara monterat direkt på motoraxeln 

– korrosivitetsklass enligt tabell AMA Q/1, alternativt material och 
ytbeläggning 

– om stosar för in- och utlopp ska ingå och i så fall krav på material 

– om det transporterade mediets temperatur avviker från fläktens 
omgivningstemperatur. Beakta behovet av att dimensionera 
fläktmotoreffekt efter startförhållanden vid kallt system 

– krav på vibrationsövervakning eller stötpulsmätning av lager. Ange om 
fasta uttag ska finnas för sådan mätning 

– om särskilda krav på temperaturtålighet och drifttid ska gälla för fläkt om 
denna är i drift i händelse av brand. Beakta att kravet ska gälla för komplett 
fläkt med motor, kabelanslutning och upphängning 

– om fläkten ska förses med fast don för luftflödesmätning. Ange i så fall krav 
på högsta tillåtna mätosäkerhet 

– metod för ändring av fläkts luftflöde vid injustering 

– om fläkten ska vara i ATEX-utförande, klass och kategori 

– ljudkrav i form av ljudeffektnivå per oktav från 63 Hz till 8 kHz. 

Motortyp och motoreffekt 
Ange under aktuell kod och rubrik 

– motortyp 

– krav på varvtalsstyrning och om denna ska vara hopbyggd med elmotor 

– driftart S1–S10 enligt SS-EN 60034-1, till exempel kontinuerlig eller 
intermittent drift 

– kapslingsklass enligt SS-EN 60034-5 

– kylmetod enligt SS-EN 60034-6 

– reglerbarhet, till exempel speciella krav vid spänningsreglering 

– märkeffekt samt vid behov uteffekt 

– märkspänning, märkström och strömart 

– märkvarvtal eller varvtalsområde samt vid behov varvtal vid tomgång och 
fullast 

– om styrning av motorns varvtal ska ske och i så fall metod 

– om motor ska vara försedd med keramiska lager. 

Beakta att kapslingsklasser för elektriska maskiner finns angivna i SS-EN 
60034-5. Denna standard skiljer sig från SS-EN 60529 i det att endast 
klasserna IP0X-IP5X är inkluderade och således inte klass IP6X. 

Ange om elmotor för fläkt ska uppfylla särskilda krav på elektromagnetisk 
kompatibilitet. 

Samråd med nätägaren eller berörd projektör om största tillåtna 
elmotorstorlekar för direktstart. 

Beakta att enligt SS 4370140 ska motor vars startström överstiger 1,5 gånger 
mätarsäkringens märkström förses med startanordning som reducerar 
startströmmen. 

Kontrollera om nätägaren tillåter automatisk återstart efter spänningsbortfall. 
Samråd med berörda projektörer. 

Startkopplare, kontaktorer, säkerhetsbrytare 
Startkopplare, kontaktorer och säkerhetsbrytare anges under aktuell kod och 
rubrik i avsnitt SKF.5, SKF.6 och SKF.7 enligt AMA EL. 

Samråd med berörd projektör om vem som ska leverera och montera 
startutrustning för fläktar. 
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Flöde 

Beräkning av luftflöde och totaltrycksökning för fläkt 
Luftflöde genom fläkt, qfläkt beräknas med formeln: 

qfläkt = qnom + qläck 

där 

qnom = nominellt luftflöde 

qläck = beräknat läckluftsflöde. 

Läckfaktor beräknas med utgångspunkt från 

– kanalsystems täthetsklass 

– i kanalsystem rådande tryck 

– kanalsystems totala omslutningsarea. 

Kanalsystems läckluftsflöde vid täthetsklass A, B, C och D framgår av figur 
AMA Q/1. 

Fläkts totaltrycksökning, ∆ptot,fläkt beräknas med formeln: 

 
där 

 

Konstruktion 

Balansering av roterande delar 
I vissa typer av byggnader och utrymmen, till exempel flerbostadshus, 
vårdanläggningar, undervisningslokaler, hotell och speciella laboratorier samt 
rum med ljudkrav högst 30 dB(A) är värdet 4,5 mm/s RMS ofta inte 
tillfredsställande. En sänkning av värdet till 2,0 mm/s RMS kan vara 
nödvändig för sådana byggnader och utrymmen. 

Ange krav på högsta tillåtna vibrationshastighet i de fall annat krav än 4,5 
mm/s RMS som föreskrivs i AMA ska gälla. 

Stativ, kåpa, rensluckor o d 
Ange 

– om fläkt ska vara försedd med rensluckor. Rensluckor i anslutande kanaler 
till fläkt anges i avsnitt QLE 

– om fläktkåpa ska vara utförd med dräneringsanslutning. Dräneringsledning 
samt anslutning anges under PPC.61 

– om fläkt ska vara försedd med uttag för tryckmätning. 

Vibrations- och stomljudsisolering 
Bjälklag där aggregat ska placeras bör ha en areavikt av ca 470 kg/m2 och en 
yta som är minst tre gånger aggregatets uppställningsyta. För frisugande 
fläktar behövs som regel större areavikt. Samråd med berörd projektör. 
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Ange 

– om fläkt inte ska ställas upp på vibrationsdämpare 

– krav på vibrations- och stomljudsdämpning om andra krav ska gälla än vad 
som föreskrivs i AMA 

– om vibrationsdämpare ska dimensioneras med underkritisk frekvens. 

QEA FLÄKTAR AV SAMMANSATT KONSTRUKTION 

QEA.1 Takfläktar 
Ange krav på 

– takgenomföring för takfläkt med höjdmått 

– takgenomföring, brandteknisk klass samt klassifikationsstandrad, till 
exempel material, ytskiktsklass och avskiljande förmåga 

– tätskiktsanslutning 

– kabelgenomföring 

– korrosivitetsklass enligt tabell AMA Q/1, alternativt material och 
ytbeläggning. 

Minska risken för störande ljud från takfläktar mot grannfastigheter genom att 
välja fläktar med låg ljudeffektnivå. 

När det finns risk för att flera takfläktar är i drift samtidigt i närheten av 
bostäder eller annan känslig miljö, ska den sammanlagda ljudnivån från 
samtliga ljudkällor uppgå till högst 40 dB(A) vid bostadens fasad. 

QEA.2 Spisfläktar 

QEA.21 Kolfilterfläktar 
Ange 

– krav på belysning 

– krav på filter. 

Samråd med berörda projektörer. 

QEA.3 Kanalfläktar 
Ange 

– om fläkt ska vara av typ axial- eller radialfläkt 

– brandteknisk klass för fläkthölje samt klassifikationsstandard, till exempel 
material, ytskiktsklass och avskiljande förmåga  

– om fläkthölje ska kunna överisoleras 

– om särskilda krav gäller för upphängningsanordning för fläkt 

– om fläkt ska ha cirkulära eller rektangulära kanalanslutningar och hur 
anslutning ska vara utformad, till exempel med gejdskarv eller iskjut 

– om särskilda krav gäller för demonterbar överisolering 

– om inbyggd termokontakt ska bryta spänning vid hög temperatur 

– om termokontakt ska vara utförd med manuell återställning. 

Beakta behov av inspektionsmöjlighet, till exempel genom inspektionsluckor 
på anslutande kanal eller genom att fläkten är öppningsbar. 

QEB RADIALFLÄKTAR 

Driftpunkt 
För att undvika pumpning väljs arbetslinje (L) till minst 2 enligt formeln. 
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där Pd = dynamiskt tryck och Ptot = totalt tryck. 

Ange i klartext enligt alternativ i specifikationsmatris 

– skovelriktning 

– skoveltyp 

– material i kåpa och hjul. 

Se exempel under matris. 

Specifikationsmatris RA QEB/1. 

 

Exempel: 

QEB Radialfläktar 

Radialfläkt med bakåtriktade, bakåtböjda skovlar samt kåpa och hjul av 
aluminium. 

Plast är godtagbart som material i kåpa och hjul i fläktar i de fall krav på 
obrännbart material inte finns. 

QEC AXIALFLÄKTAR 
Ange i klartext enligt alternativ i specifikationsmatris 

– fläkttyp 

– material i kåpa och hjul. 

Se exempel under matris. 
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Specifikationsmatris RA QEC/1. 

 

Exempel: 

QEC Axialfläktar 

Axialfläkt med kåpa av varmförzinkat stål och hjul av aluminium. 

Ange 

– om fläkt ska vara försedd med utloppsdiffusor och i så fall längd och 
diameterförhållande 

– om fläkt ska vara försedd med ledskenor 

– om fläkt ska vara utan kåpa och avsedd för väggmontering. 

QEC.1 Impulsfläktar 
Ange 

– eventuella krav på reverserbarhet 

– om fläkt ska förses med luftriktare, enbart på utlopp eller även på inlopp 

– om luftriktare ska vara ställbar för injustering av högsta impulsverkan. 

Ange för impulsfläktar i trafiktunnlar krav på 

– luftflöde i m3/s 

– nominell dragkraft i kN i fläkts huvudriktning och i backriktning 

– fläkt och fläktkomponenters tålighet mot brandgas i °C samt dess drifttid. 

Beakta att impulsfläktar vid trånga inbyggnader bör förses med ställbara 
luftriktare för att injustering till optimal impulsverkan ska kunna ske. 

Ange 

– om impulsfläkt ska vara försedd med luftriktare och i så fall om fläkt ska 
vara försedd med luftriktare på utlopp alternativt både på utlopp och på 
inlopp 

– om fläktskovlar ska vara manuellt omställbara vid stillestånd 

– om fläkt ska vara försedd med ledskenor 

– om fläktmotor ska vara försedd med stilleståndsvärmare för att förhindra 
kondensutfällning 

– krav på fläkts tålighet mot utvändig högtryckstvätt. Ange i så fall spoltryck i 
bar och spolavstånd. 
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Beakta att impulsfläktar i en tunnel bör vara av samma typ och fabrikat samt 
ha lika storlek och kapacitet. 

Fläkthjul 
Ange 

– särskilda krav på utförande av fläktskovlar 

– om fläktskovlar ska vara omställbara vid stillestånd 

– krav på balansering av fläkthjul. 

QED TVÄRSTRÖMSFLÄKTAR 

QEH FLÄKTAR FÖR SPECIELL ANVÄNDNING 

QEH.1 Brandgasfläktar 
Brandgasfläktar ska klara att transportera brandgas vid föreskriven temperatur under 
föreskriven drifttid. 

Brandgasfläkt och elmotor ska uppfylla angivna egenskapskrav efter provning enligt SS-EN 
12101-3. 

Brandgasfläkt och elmotor ska lägst uppfylla kraven för angiven brandteknisk klass enligt SS-
EN 12101-3. 

Anslutning av fläkt till ventilationskanal ska utföras med flexibel stos av material med lägst 
samma temperaturtålighet och drifttid som för fläkt. 

Uppgifter att redovisa 
Följande uppgifter ska kunna redovisas på uppmaning 

– fläktens brandtekniska klass enligt SS-EN 12101-3 

– användningsklassificering enligt SS-EN 12101-3 

– fläkttyp, till exempel radial- eller axialfläkt 

– brandgastemperatur och drifttid för fläkt 

– placering av brandgasfläkt, i eller utanför betjänat utrymme. 

Beakta även att fläktens elinstallation ska klara motsvarande drifttid som 
anges för brandgasfläkten. 

Ange 

– brandteknisk klass för brandgasfläkt enligt SS-EN 12101-3, till exempel 
F300/60 

– om fläkt ska vara avsedd för montering horisontalt eller vertikalt 

– om fläkt ska vara utförd för både normal drift och brandgasventilationsdrift 

– om fläkt ska vara utförd för installation i eller utanför brandrummet 

– om fläkt ska vara utförd med eller utan kylluftssystem 

– om fläkt ska vara isolerad eller oisolerad 

– om fläkt ska vara utförd för installation utomhus 

– om fläkt ska ställas upp på vibrationsdämpare och i så fall krav på dessa 

– eventuella krav på skyddsavstånd eller brandteknisk isolering av fläkt, till 
exempel vid installation av oisolerad fläkt utanför brandrummet. 

Samråd vid dimensionering och val av brandgasfläkt med sakkunnig inom 
brandskydd. 

Beakta i de fall fläkten ska varvtalsstyras vid normaldrift att fläktens elmotor 
ska vara försedd med termokontakter och att dessa måste överbryggas vid 
brandgasventilationsdrift via styr- och övervakningssystemet. Samråd med 
berörd projektör. 

Beakta att vibrationsdämpare bör vara obrännbara. 

Samråd med berörd projektör om brandskyddad förläggning av kabel 
alternativt kabel i brandsäkert utförande för strömförsörjning av brandgasfläkt. 
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QEH.2 Rökgasfläktar 
Rökgasfläktar ska vara försedda med anslutningsstosar som tål rökgasens temperatur. 

Ange 

– fläkttyp, till exempel radial- eller axialfläkt 

– om fläkthjul ska vara självrensande, till exempel med raka skovlar 

– krav på rensluckor på fläktkåpan 

– krav på högsta drifttemperatur och om fläkt ska vara försedd med kylskivor 
på fläktaxeln 

– om särskilda krav ska gälla för fläkts anslutningsstosar utöver vad som 
föreskrivs i AMA 

– om fläkten ska vara försedd med ledskeneapparat för flödesstyrning och i 
så fall krav på denna. 

Beakta att ersättningsluft finns i erforderlig omfattning till eldstad och liknande. 

QEH.3 Fläktar för stofthaltig luft 
Ange 

– fläkttyp, till exempel radial- eller axialfläkt 

– om fläkthjul ska vara självrensande, till exempel med raka skovlar 

– krav på rensluckor på fläktkåpan 

– krav på högsta drifttemperatur och om fläkt ska vara försedd med kylskivor 
på fläktaxeln. 

QF VÄRMEVÄXLARE 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Värmeväxlare avsedda att byggas in i eller anslutas till kanalsystem ska vara utförda och 
monteras så att kraven enligt föreskriven täthetsklass för anslutande kanalsystem uppfylls. För 
värmeväxlare inbyggd i aggregat gäller kravet för aggregathöljet. 

Föreskriven effekt får inte underskridas. 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Ange under aktuell kod och rubrik 

– korrosivitetsklass enligt tabell AMA Q/1, alternativt material och 
ytbeläggning 

– om värmeväxlare eller del av värmeväxlare ska ha förstärkt skydd mot 
korrosion. Ange i så fall krav på korrosionsskydd eller föreskriv 
korrosionshärdigt material 

– särskilda krav på luftvärmeväxlare på grund av föroreningar i den 
genomströmmande luften 

– om särskilda krav ska gälla för att möjliggöra rengöring av värmeväxlarytor 

– om och i så fall hur värmeväxlare ska dimensioneras för visst 
försmutsningsmotstånd hos värmeöverföringsytorna 

– brandteknisk klass samt klassifikationsstandard för värmeväxlarhölje, till 
exempel material, ytskiktsklass och avskiljande förmåga. 

Beakta behov av särskilda brandskyddstekniska åtgärder i det fall 
värmeväxlaren i huvudsak består av brännbart material. 

QFB VÄRMEÅTERVINNARE LUFT-LUFT 
Värmeåtervinnare ska tåla en tryckskillnad av 2 000 Pa mellan till- och frånluft utan att 
kvarstående deformation uppstår. 

Om kondensering kan uppstå i värmeåtervinnare ska denna vara försedd med 
kondensatuppsamlare av obrännbart korrosionsskyddat eller korrosionshärdigt material. 
Uppsamlare ska i lägsta punkt vara försedd med dräneringsanslutning minst DN 25. 
Dräneringsanslutning ska vara åtkomlig från servicesida. 
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Skyltning 
Värmeåtervinnare ska vara försedd med skylt som anger 

– typ och beteckning 

– tillverkare 

– tillverkningsår 

– tillverkningsnummer (i förekommande fall) 

– högsta tillåtna arbetstemperatur 

– högsta tillåtna arbetstryck (i förekommande fall) 

– provtryck (i förekommande fall) 

– projekterat luftflöde. 

Temperaturverkningsgrad för värmeåtervinnare 
Med temperaturverkningsgrad (h) avses tilluftens temperaturhöjning dividerat med största 
möjliga temperaturhöjning enligt följande: 

h = (ϑtill – ϑute)/(ϑfrån – ϑute) 

där 

ϑtill = tilluftens temperatur efter värmeväxlaren (utgående temperatur på tilluftssidan) 

ϑute = inkommande temperatur på tilluftssidan (normalt = utetemperaturen) 

ϑfrån = inkommande temperatur på frånluftssidan (normalt = frånluftstemperaturen). 

Temperaturverkningsgraderna avser torr värmeväxling utan fuktutfällning enligt SS-EN 308. 
Temperaturhöjning orsakad av fläktmotorer ska inte medräknas. 

Värmeåtervinnare ska vara konstruerade och utförda så att skydd mot påfrostning erhålls eller 
kan erhållas genom styrning. 

Uppgifter att redovisa 
Följande uppgifter ska kunna redovisas på uppmaning 

– typ och beteckning 

– mått 

– vikt (med eller utan vätska i förekommande fall) 

– material 

– ytbehandling 

– högsta korrosivitetsklass som värmeväxlare är avsedd för 

– intern luftläckning mellan till- och frånluftssida vid 400 Pa tryckskillnad 

– renblåsningsflöde i roterande värmeväxlare 

– insättningsdämpning 

– temperatur- och entalpiverkningsgrad på luftsida som funktion av till- och frånluftsflöden, till- 
och frånluftstemperaturer samt till- och frånluftens ångkvot 

– tryckfall som funktion av luftflöde 

– samband mellan temperatur-, fukt- och flödesförhållanden som medför risk för påfrostning. 

Här redovisas värmeväxlare med värmeåtervinningsfunktion. 

Ange 

– till- och frånluftsflöde 

– till- och frånluftstemperatur före värmeåtervinnare 

– frånluftens relativa fuktighet 

– lägsta tillåtna torra temperaturverkningsgrad på tilluftssidan vid angivna 
lufttemperaturer 

– lägsta tillåtna entalpiverkningsgrad vid angivna lufttemperaturer och 
ångkvoter 

– största tillåtna tryckfall på luftsida 
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– korrosivitetsklass enligt tabell AMA Q/1, alternativt material och 
ytbeläggning 

– om luftriktning ska vara horisontal eller vertikal. 

Ange om värmeåtervinnare ska vara försedd med 

– anordning för att undvika påfrostning 

– anordning för att undvika nedsmutsning 

– förbigångsspjäll 

– avstängningsspjäll. 

Beakta livscykelkostnader vid val av värmeåtervinnare med hänsyn till bland 
annat 

– till- och frånluftstemperatur 

– drifttid 

– tryckfall 

– förhållande mellan till- och frånluftsflöde 

– flödesstyrning 

– fuktinnehåll i frånluft och behov av avfrostning 

– utrymmesbehov 

– läckning mellan från- och tilluftssida. 

QFB.1 Roterande värmeåtervinnare 
Elmotor för roterande värmeåtervinnare ska uppfylla kraven enligt SS-EN 60034-1. 

Läckluftsflöde mellan till- och frånluft i värmeåtervinnare vid stängd renblåsningssektor ska 
framgå av tillverkarens medföljande dokumentation. Mätning ska utföras vid 400 Pa 
differenstryck. 

Läckluftflödet mellan till- och frånluft ska redovisas. Läckluftsflödet ska innefatta 
renblåsningsflöde och ofrivilligt läckage. 

Ange 

– tryckförhållande mellan tilluft efter rotor och frånluft före rotor för att undvika 
överföring av frånluft till tilluft 

– läckluftflöde mellan till- och frånluft i värmeåtervinnare med stängd 
renblåsningssektor 

– typ av remdrift. 

Ange om roterande värmeåtervinnare ska vara försedd med 

– renblåsningssektor 

– utrustning för varvtalsstyrning 

– rotationsvakt. 

Ange i klartext under aktuell kod och rubrik enligt alternativ i 
specifikationsmatris 

– material i värmeöverföringsyta 

– material i hölje. 

Se exempel under matris. 

Specifikationsmatris RA QFB.1/1. 
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Exempel: 

QFB.1 Roterande värmeåtervinnare 

Roterande värmeåtervinnare med värmeöverföringsyta av aluminium och 
hölje av varmförzinkat stål. 

QFB.11 Icke-hygroskopiska roterande värmeåtervinnare 

QFB.12 Hygroskopiska roterande värmeåtervinnare 

QFB.2 Plattvärmeåtervinnare 
Internt läckluftsflöde i värmeåtervinnare får inte överskrida 3 procent av dimensionerande 
tilluftsflöde vid 400 Pa provtryck. 

Angivna största tillåtna tryckfall ska gälla vid den deformation som uppstår vid högsta normalt 
förekommande tryckskillnad mellan tilluft och frånluft. 

Ange 

– utförande, till exempel enkel- eller dubbelutförande 

– riktning mellan luftströmmarna (medström, motström eller korsström) 

– om plattvärmeåtervinnare ska vara lätt demonterbar för rengöring. 

Ange om plattvärmeåtervinnare ska vara försedd med 

– förbigångsspjäll och om det ska finnas på både till- och frånluftssida 

– avstängningsspjäll 

– inbyggd spolramp för rengöring och i så fall dimension för anslutning 

– vattenlås med backventil för dränering och i så fall dimension för anslutning 

– anordning för avfrostning och i så fall typ av anordning. 

Ange krav på täthetsklass för spjäll enligt figur AMA QJB/1. 

Ange i klartext enligt alternativ i specifikationsmatris 

– material i värmeöverföringsyta 

– material i hölje. 

Se exempel under matris. 

Specifikationsmatris RA QFB.2/1. 

 

Exempel: 

QFB.2 Plattvärmeåtervinnare 

Plattvärmeåtervinnare med värmeöverföringsyta av aluminium och hölje av 
varmförzinkat stål. 

QFB.3 Rörvärmeåtervinnare 
Ange om rörvärmeåtervinnare ska vara försedd med 

– förbigångsspjäll och om det ska finnas på både till- och frånluftssida 

– avstängningsspjäll 

– inbyggd spolramp för rengöring och i så fall dimension för anslutning 

– vattenlås med backventil för dränering och i så fall dimension för anslutning 
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– anordning för avfrostning och i så fall typ av anordning. 

Ange krav på täthetsklass för spjäll enligt figur AMA QJB/1. 

Ange i klartext enligt alternativ i specifikationsmatris 

– material i värmeöverföringsyta 

– material i hölje. 

Se exempel under matris. 

Specifikationsmatris RA QFB.3/1. 

 

Exempel: 

QFB.3 Rörvärmeåtervinnare 

Rörvärmeåtervinnare med värmeöverföringsyta av aluminium och hölje av 
varmförzinkat stål. 

QFB.4 Värmeåtervinnare med tvåfasmedium 
Ange 

– typ av fyllningsmedium 

– material i värmeöverföringsyta 

– material i hölje. 

Ange om värmeåtervinnare ska vara försedd med 

– förbigångsspjäll och om det ska finnas på både till- och frånluftssida 

– avstängningsspjäll 

– inbyggd spolramp för rengöring och i så fall dimension för anslutning 

– vattenlås med backventil för dränering och i så fall dimension för anslutning 

– anordning för avfrostning och i så fall typ av anordning. 

Ange krav på täthetsklass för spjäll enligt figur AMA QJB/1. 

QFB.5 Vätskekopplade värmeåtervinnare 
För luftvärmare och luftkylare gäller föreskrifter under QFC.1 respektive QFC.2. 

För batterier med både kylande och värmande funktion, så kallade kombibatterier, gäller 
föreskrifter under QFC.3. 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Luftvärmare och luftkylare ska vara märkta luftvärmare (alternativt tilluftsbatteri) respektive 
luftkylare (alternativt frånluftsbatteri) av tillverkaren. Av märkning ska även luftriktning samt in- 
och utlopp för vätska framgå. 

Hölje ska vara anpassat för angiven montering, till exempel i aggregat eller kanal. 

Om luftning eller avtappning inte kan ske genom ordinarie anslutning ska luftvärmare och 
luftkylare förses med luftningsventil anpassad till drifttryck samt med avtappningsdon. 

Givare för frysskydd ska placeras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar. 

Rem
iss

 – 
Får 

ej 
åb

ero
pas



21 
 

KVALITETSKRAV PÅ VÄRMEÅTERVINNARE 

Kontroll 

Täthetskontroll 
Luftvärmare och luftkylare ska vara täthetskontrollerade av tillverkare. Kontrollintyg ska kunna 
redovisas. 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Ange under aktuell kod och rubrik 

– största tillåtna tryckfall på luftsida och vätskesida 

– om luftriktningen ska vara horisontal eller vertikal 

– korrosivitetsklass enligt tabell AMA Q/1, alternativt material och 
ytbeläggning 

– begränsningar i disponibelt utrymme 

– typ av frysskyddsmedel 

– om fyllning av frysskyddsblandning ska ingå. 

Ange för luftvärmare och luftkylare 

– till- och frånluftsflöde 

– vätskeflöde och vätsketyp 

– till- och frånluftstemperatur före luftvärmare och luftkylare 

– frånluftens ångkvot 

– lägsta tillåtna temperaturverkningsgrad på tilluftssidan vid angivna 
lufttemperaturer och ångkvoter. 

Ange om luftvärmare och luftkylare ska vara försedda med 

– anordning för att undvika påfrostning 

– anordning för att undvika nedsmutsning 

– inbyggd spolramp för rengöring och i så fall dimension för anslutning 

– uttag för luftning och avtappning och i så fall dimension 

– förbigångsspjäll 

– om förbigångsspjäll ska finnas på både till- och frånluftssida. 

Ange om värmeåtervinnare med shuntenhet ska vara försedd med 

– shuntenhet för kompakt monterade luftvärmare och luftkylare 

– shuntenhet för åtskilt monterade luftvärmare och luftkylare för 
rörinstallation på plats. 

Ange i klartext under aktuell kod och rubrik enligt alternativ i 
specifikationsmatris 

– material i värmeöverföringsyta (rör och lameller) 

– material i hölje. 

Se exempel under matris. Rem
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Specifikationsmatris RA QFB.5/1. 

 

Exempel: 

QFB.5 Vätskekopplade värmeåtervinnare 

Värmeåtervinnare med rör av koppar, lameller av aluminium och hölje av 
varmförzinkat stål. 

Kontroll 

Täthetskontroll 
Ange metod för urtappning av batteri efter provtryckning så att sönderfrysning 
inte sker. Ange om annan än entreprenören ska utföra urtappningen. Samråd 
med berörd projektör. 

QFC VÄRMEVÄXLARE VÄTSKA-LUFT E D 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Värmeväxlare ska vara märkt av tillverkaren. Av märkning ska luftriktning samt in- och utlopp för 
vätska framgå. 

Hölje ska vara anpassat för angiven montering, till exempel i aggregat eller kanal. 

Om luftning eller avtappning inte kan ske genom ordinarie anslutning ska värmeväxlare förses 
med luftningsventil anpassad till drifttryck samt med avtappningsdon. 

Givare för frysskydd ska placeras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar. 

Provning av kapacitet ska utföras enligt SS-EN 1216. 

Skyltning 
Värmeväxlare ska vara försedd med skylt som anger 

– typ och beteckning 

– tillverkare 

– tillverkningsår 

– tillverkningsnummer (i förekommande fall) 

– högsta tillåtna arbetstryck 

– provtryck 

– projekterat luftflöde 

– högsta tillåtna arbetstemperatur. 

Uppgifter att redovisa 
Följande uppgifter ska kunna redovisas på uppmaning 

– typ och beteckning 

– mått 

– vikt, med och utan vätska 
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– material 

– ytbehandling 

– högsta korrosivitetsklass för vilken värmeväxlare är avsedd 

– insättningsdämpning. 

KVALITETSKRAV PÅ VÄRMEVÄXLARE 

Kontroll 

Täthetskontroll 
Värmeväxlare ska vara täthetskontrollerad av tillverkare. Kontrollintyg avseende vätskesida och 
luftsida ska kunna redovisas. 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Ange under aktuell kod och rubrik 

– hur stor överdimensionering som ska göras med hänsyn till försmutsning 

– försmutsningsfaktorer på vätske- och luftsida 

– största tillåtna tryckfall på luftsida och vätskesida 

– om luftriktningen ska vara horisontal eller vertikal 

– korrosivitetsklass enligt tabell AMA Q/1, alternativt material och 
ytbeläggning 

– begränsningar i disponibelt utrymme 

– typ av vätska 

– om fyllning av vätska ska ingå. 

Ange om värmeväxlare ska vara försedd med 

– anordning för att undvika påfrostning 

– anordning för att undvika nedsmutsning. 

Ange i klartext under aktuell kod och rubrik enligt alternativ i 
specifikationsmatris 

– material i värmeöverföringsyta (rör och lameller) 

– material i hölje. 

Se exempel under matris. 

Specifikationsmatris RA QFC/1. 

 

Exempel: 

QFC Värmeväxlare vätska–luft eller dylikt 

Värmeväxlare vätska–luft med rör av koppar, lameller av aluminium och hölje 
av varmförzinkat stål. 
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Kontroll 

Täthetskontroll 
Ange metod för urtappning av värmeväxlare efter provtryckning så att 
sönderfrysning inte sker, alternativt provtryckning med frysskyddsmedel. Ange 
om annan än entreprenören ska utföra urtappningen. Samråd med berörd 
projektör. 

QFC.1 Luftvärmare 

Uppgifter att redovisa 
Följande uppgifter ska kunna redovisas på uppmaning 

– samband vid ren överföringsyta mellan effekt, luftflöde, värmebärarflöde, in- och utgående 
lufttemperatur samt in- och utgående värmebärartemperatur. 

Ange om material i samlingsrör ska vara samma som i rörrader. 

Beakta att vätskehastigheten i rör av koppar inte bör överstiga 1,5 m/s eller 
den eventuellt lägre hastighet som anges av tillverkaren. 

Ange 

– luftflöde 

– in- och utgående lufttemperatur 

– in- och utgående värmebärartemperatur 

– typ av värmebärare 

– drifttryck på värmebärarsida 

– eventuellt största tillåtna tryckfall på luft- och värmebärarsida. 

QFC.11 Luftvärmare vätska-luft 

QFC.12 Luftvärmare ånga-luft 
Ange ångtryck (övertryck). 

QFC.13 Luftvärmare el-luft 

Skyltning 
Luftvärmare ska vara försedd med skylt som anger 

– totaleffekt 

– effektuppdelning 

– strömart och spänning 

– lägsta tillåtna luftflöde 

– kapslingsklass. 

Uppgifter att redovisa 
Följande uppgifter ska kunna redovisas på uppmaning 

– effekt 

– effektuppdelning 

– tryckfall som funktion av luftflöde 

– strömart och spänning 

– kapslingsklass. 

Ange 

– luftflöde (nominellt flöde och lägsta flöde) 

– ingående lufttemperatur 

– utgående lufttemperatur 
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– kanaldimension (vid inbyggnad anges utvändiga mått) 

– största bygglängd 

– luftvärmares kapslingsklass enligt SS-EN 60529 

– kopplingsskåpets kapslingsklass enligt SS-EN 60529 

– överhettningsskydd 

– typ av förregling för att undvika överhettning 

– totaleffekt 

– effektuppdelning om särskilda krav på sådan finns 

– strömart och spänning 

– korrosivitetsklass enligt tabell AMA Q/1, alternativt material och 
ytbeläggning. 

Beakta brandrisk vid montering av elektrisk luftvärmare nära filter och fuktare. 
En inspektionsdel minst 350 mm bred bör därför monteras mellan elektrisk 
luftvärmare och filter, fuktare och liknande. 

QFC.2 Luftkylare 
Luftkylare ska vara försedd med kondensatuppsamlare av obrännbart korrosionsskyddat eller 
korrosionshärdigt material, som i lägsta punkt ska vara försedd med dräneringsanslutning minst 
DN 25. Dräneringsanslutning ska vara åtkomlig från servicesida. Kondensatuppsamlare ska inte 
vara tillverkad av varmförzinkat stål. 

Kondensatuppsamlaren ska vara anpassad till aktuell batterihöjd och hastigheten genom 
batteriet. 

Om luftkylare är försedd med droppavskiljare ska denna vara av svårantändligt material. 

Ange under aktuell kod och rubrik 

– luftflöde 

– in- och utgående lufttemperatur 

– ingående ångkvot eller specifik entalpi för ingående luft 

– drifttryck på köldbärarsida (vid kylning med förångande köldmedium) 

– droppavskiljare 

– krav på frontarea, anslutningsflänsar på hölje, packningar för anpassning 
till kanal. 

QFC.21 Luftkylare för vätska 

Uppgifter att redovisa 
Följande uppgifter ska kunna redovisas på uppmaning 

– samband vid ren överföringsyta mellan effekt, luftflöde, köldbärarflöde, in- och utgående lufts 
specifika entalpi samt in- och utgående köldbärartemperatur. 

Ange 

– kyleffekt 

– temperatur på inkommande och utgående köldbärare 

– köldbärarflöde 

– typ av köldbärare 

– största tillåtna tryckfall på köldbärarsida 

– största tillåtna tryckfall på luftsida vid torrt respektive vått batteri 

– anslutning på köldbärarsida, till exempel löd-, svets-, gäng- eller 
flänsförband. 

QFC.22 Luftkylare för köldmedium 
Luftkylare för förångande köldmedium ska under transport vara invändigt torkad, skyddsgasfylld 
och förseglad. 
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Uppgifter att redovisa 
Följande uppgifter ska kunna redovisas på uppmaning 

– samband vid ren överföringsyta mellan effekt, luftflöde, in- och utgående lufts specifika 
entalpi samt förångningstemperatur. 

Ange 

– typ av köldmedium 

– förångningstemperatur vid luftkylares inlopp 

– kyleffekt 

– största tillåtna tryckfall på luftsida vid torrt respektive vått batteri 

– krav på material i rör 

– krav på röranslutningar. 

QFC.3 Kombinerade luftvärmare och luftkylare 
Batteri avsett för både värmning och kylning av luft ska vara försett med kondensatuppsamlare 
av obrännbart korrosionsskyddat eller korrosionshärdigt material, som i lägsta punkt ska vara 
försett med dräneringsanslutning minst DN 25. Dräneringsanslutning ska vara åtkomlig från 
servicesida. Kondensatuppsamlare ska inte vara tillverkad av varmförzinkat stål. 

Kondensatuppsamlaren ska vara anpassad till aktuell batterihöjd och hastigheten genom 
batteriet. 

Om batteri är försett med droppavskiljare ska detta vara tillverkat av svårantändligt material. 

Uppgifter att redovisa 
Följande uppgifter ska kunna redovisas på uppmaning 

– samband vid ren överföringsyta mellan effekt, luftflöde, köldbärarflöde, in- och utgående lufts 
specifika entalpi samt in- och utgående köldbärartemperatur. 

Ange 

– kyleffekt och värmeeffekt 

– temperatur på inkommande och utgående köldbärare och värmebärare 

– köldbärarflöde och värmebärarflöde 

– typ av köldbärare och värmebärare 

– största tillåtna tryckfall på köldbärarsida och värmebärarsida 

– största tillåtna tryckfall på luftsida vid torrt respektive vått batteri 

– anslutning på köldbärarsida, till exempel löd-, svets-, gäng- eller 
flänsförband. 

QG LUFTRENARE 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Luftrenare ska vara utförd så att rengöring, insatsbyte, stoftuppsamling och dylikt lätt kan ske. 

Skyltning 
Luftrenare ska vara försedd med skylt som anger 

– typ och beteckning 

– tillverkare 

– tillverkningsår 

– tillverkningsnummer (i förekommande fall) 

– filterklass (i förekommande fall) 

– filterskåpets sluttryckfall enligt beskrivning. 

Här anges filter och renare för avskiljning av fasta, vätskeformiga och 
gasformiga föroreningar ur luftflöden i luftbehandlingssystem. Apparater för 
avskiljning av föroreningar ur fast, flytande eller gasformigt medium i andra 
system anges under aktuell kod och rubrik i avsnitt PM. 
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MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Ange korrosivitetsklass enligt tabell AMA Q/1, alternativt material och 
ytbeläggning. 

QGB LUFTFILTER 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Luftfilter avsett att byggas in i eller anslutas till kanalsystem ska monteras så att kraven enligt 
föreskriven täthetsklass för anslutande kanalsystem uppfylls. 

Grovfilter, mediumfilter och finfilter ska uppfylla kraven enligt tabell AMA QGB/1. 

Mikrofilter ska uppfylla kraven på avskiljning enligt tabell AMA QGB/2. 

Tabell AMA QGB/1. Klassificering av grov-, medium- och finfilter enligt SS-EN 779:2012. 

 

Tabell AMA QGB/2. Klassificering av mikrofilter (EPA, HEPA och ULPA filter) enligt SS-EN 
1822-1:2009 

 
Luftfilter ska vara beständigt mot en högsta lufttemperatur av 70 °C. 

Filterinstallation ska vara försedd med differenstryckmätare eller motsvarande anordning för 
tryckfallskontroll. 
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Uppgifter att redovisa 
Följande uppgifter ska kunna redovisas på uppmaning 

– mått 

– vikt 

– material 

– begynnelse- och sluttryckfall 

– filterklass enligt SS-EN 779:2012 

– filterklass för mikrofilter enligt SS-EN 1822-1:2009 

– temperaturbeständighet 

– metod för rengöring 

– om filter är brännbara 

– hur filter ska deponeras 

– temperaturtålighet och drifttid 

– brandteknisk klass enligt UL900 (UL = Underwriters Laboratories). 

KVALITETSKRAV PÅ LUFTFILTER 
Föreskriven filterklass ska gälla för monterat luftfilter och inkludera eventuell läckning förbi filter. 

Filter ska täta mot varandra och mot filterram. Filterramen ska vara tätad mot höljet. 

Filter ska placeras så att montering och utbyte av filter lätt kan utföras. 

Filterdel ska vara utformad så att uppfångat stoft i filter inte sprids i ventilationskanal vid 
filterbyte. 

Kontroll 
Luftfilter ska vara provade och klassade enligt SS-EN 779:2012. 

Mikrofilter ska vara kontrollerade med avseende på läckagetest enligt SS-EN ISO 14644-
3:2005. 

Täthetskontroll 
Totalt läckluftflöde förbi installerat filter får vid provtrycket 400 Pa inte överstiga angivna värde i 
tabell AMA QGB/3. 

Tabell AMA QGB/3. Läckflöde förbi luftfilter vid 400 Pa tryckskillnad 

 
Här anges filter för avskiljning av fasta partiklar ur luftflöden i 
luftbehandlingssystem. 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Ange om filter, filterramar och filterbankar ska vara utförda för att tåla högre 
tryckskillnad än sluttryckfallet. 

Ange under aktuell kod och rubrik 

– luftflöde 

– begynnelse- och sluttryckfall 

– filtertyp 

– filterklass 

– energiklass enligt Eurovent 4/11 

– om filter ska vara fuktbeständigt 
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– arbetstemperatur 

– temperaturtålighet och drifttid 

– krav på material i filterram. 

Beakta 

– att medelavskiljningsgrad och stofthållningsförmåga varierar med 
sluttryckfall och luftflöde samt att aktuellt driftområde ofta har betydligt 
lägre tryckfall än det klassificeringen baseras på 

– att stofthållningsförmåga enligt SS-EN 779:2012 inte ger underlag för 
beräkning av filters brukstid eller egenskaper vid drift 

– kostnad för energi samt drift och underhåll av filter genom att till exempel 
göra en analys av livscykelkostnaden 

– risk för snöpåslag och igenfrysning vid underkylt regn. Detta är viktigt för att 
undvika fukt i filtren och bakteriell tillväxt 

– utrymmesbehov för framtida uppgradering av filterklass, lägre tryckfall eller 
längre livslängd 

– miljöpåverkan 

– att vissa elektrostatiskt uppladdade filtermaterial kan neutraliseras av 
atmosfäriska föroreningar med minskad avskiljning som följd. 

Exempel på användningsområden för grov-, medium- och finfilter redovisas i 
tabell RA QGB/1. 

 

Figur RA QGB/1. Exempel på användningsområden för grov-, medium- och 
finfilter. 
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Tabell RA QGB/1. Exempel på användningsområden för mikrofilter 

 
Ange typ av mätare om tryckmätare ska kunna anslutas till 
övervakningssystem. 

Med hänsyn till luftläckning bör finfilter med hög medelavskiljningsgrad samt 
mikrofilter placeras på fläkts trycksida i tilluftssystem. 

Vid mycket höga krav på lufts renhet placeras filter i eller i omedelbar 
anslutning till tilluftsdon. 

Beakta strålningsvärme från elluftvärmare vid placering av filter. 

Provning och kontroll 

Täthetskontroll 
Ange 

– omfattning av kontroll 

– kontrollmetod 

– kontrollutrustning. 

Värden i tabell AMA QGB/3 överensstämmer med SS-EN 1886:2007. 

QGB.1 Engångsfilter 

QGB.2 Rengörbara filter 

QGC GASFILTER 
Här anges filter för avskiljning av gasformiga föroreningar ur luftflöden i 
luftbehandlingssystem. 

QGC.1 Absorptionsfilter 

QGC.2 Adsorptionsfilter 

QGD STOFTAVSKILJARE 

QGD.1 Spärrfilter 

QGD.11 Textila spärrfilter 

QGD.2 Cyklonavskiljare 

QGD.3 Tvättare 
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QGD.4 Avskiljare med elektrostatisk funktion 

QGD.41 Elektrofilter med torr rensning 

QGD.42 Elektrofilter med våt rensning 

QGF LUFTRENARE MED MIKROBIELL AVSKILJNINGSTEKNIK 

QH LUFTFUKTARE, LUFTAVFUKTARE M M 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Luftfuktare eller luftavfuktare avsedda att byggas in i eller anslutas till kanalsystem ska vara 
utförda och monteras så att kraven enligt föreskriven täthetsklass för anslutande kanalsystem 
uppfylls. 

Luftfuktare ska vara utförd vätsketät och så att vatten inte stänker ut på inlopps- och 
utloppssidor. 

Luftfuktare ska vara försedd med bottenavtappning och överfyllnadsskydd. Överfyllnadsskydd 
ska ha anslutning minst DN 32. Bottenavtappning får ansluta till rör från överfyllnadsskydd. 
Röranslutningar ska vara åtkomliga från servicesida. 

Elmotor för luftfuktare och luftavfuktare ska uppfylla kraven enligt SS-EN 60034-1. 

Motor monterad i fuktad luftström ska utföras i lägst kapslingsklass IP54 med brytande 
temperaturvakt. 

Skyltning 
Luftfuktare och luftavfuktare ska vara försedda med skylt som anger 

– typ och beteckning 

– tillverkare 

– tillverkningsår 

– tillverkningsnummer (i förekommande fall) 

– produktionskapacitet i kg/h 

– elektriska data. 

Uppgifter att redovisa 
Följande uppgifter ska kunna redovisas på uppmaning 

– typ och beteckning 

– mått 

– vikt 

– material 

– ytbehandling 

– högsta korrosivitetsklass som luftfuktare och luftavfuktare är avsedd för 

– anslutningseffekt, spänningssystem, start- och märkström 

– tryckfall på luftsidan som funktion av lufthastighet eller luftflöde inom rekommenderat 
driftområde 

– tryck för vatten, ånga eller tryckluft 

– spädvattenflöde med hänsyn till vattenkvalitet 

– ångkvotsändring eller fuktningsgrad (gäller inte för ångfuktare) 

– lägsta godtagbara vattenkvalitet 

– ljuddatatotal ljudeffektnivå (för apparat i kanalsystem)A-vägd ljudnivå (för apparat i rum) i 
efterklangsfält vid 10 m2 rumsabsorption eller ljudeffektnivå i oktavbanddämpning i 
oktavbandmätmetoder och sätt för ljudredovisning framgår av SS-EN ISO 7235:2009 

– om droppavskiljare eller motsvarande erfordras 

– högsta tillåtna tryck på vatten- eller ångsida 
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– högsta tillåtna temperatur för behandlad luft 

– anvisningar för injustering 

– mätanvisningar. 

Här anges kanal- eller apparatmonterade luftfuktare och luftavfuktare. 
Luftfuktare och luftavfuktare i rum anges under aktuell kod och rubrik i avsnitt 
PT. 

Ange 

– luftflöde 

– begynnelse- och sluttillstånd. För luftfuktare kan alternativt anges 
begynnelsetillstånd och fuktverkningsgrad 

– största tillåtna tryckfall 

– korrosivitetsklass enligt tabell AMA Q/1, alternativt material och 
ytbeläggning 

– om luftfuktare eller luftavfuktare ska förses med luftfilter och i så fall 
filterklass 

– om luftfuktare ska förses med automatisk avstängningsventil i 
tilloppsledning 

– tillåtet spädvattenflöde med hänsyn till vattenkvalitet 

– om luftfuktare, luftavfuktare eller del därav ska ha förstärkt skydd mot 
invändig korrosion. Ange i så fall krav på korrosionsskydd eller föreskriv 
korrosionshärdigt material. 

Beakta risken för legionellatillväxt i vatten inom temperaturintervallet 25–45 
°C. 

Ange i det fall apparatdelarna ska ingå i sammansatt aggregat för sorptiv 
luftkylning 

– typ av värmeväxlare samt verkningsgrad 

– typ av evaporativ luftfuktare samt verkningsgrad 

– typ av eftervärmare 

genom hänvisning till aktuell kod och rubrik i avsnitt QF. 

Ange dimensionerande data för 

– tilluftstemperatur 

– ångkvot för tilluft vid angivet uteluftstillstånd 

– frånluftens temperatur och ångkvot. 

QHA SAMMANSATTA APPARATER FÖR LUFTFUKTNING, 
LUFTAVFUKTNING M M 

QHA.1 Sorptiva luftkylare 
Sorptiva luftkylare installeras i luftbehandlingsaggregat med till- och frånluft. 
Tilluften behandlas i tre steg: avfuktning, värmeväxling och fuktning. Samtidigt 
behandlas frånluften i fyra steg: fuktning, värmeväxling, värmning och 
regenerering av avfuktare. 

Ange typ av 

– avfuktare och absorbent 

– värmeväxlare och verkningsgrad 

– evaporativ luftfuktare och verkningsgrad 

– eftervärmare. 

Ange dimensionerande data för 

– uteluftstillstånd 

– tilluftstemperatur 

– tilluftens ångkvot vid angivet uteluftstillstånd 

– frånluftstillstånd 
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– regenerering, till exempel temperatur. 

QHB LUFTFUKTARE 

QHB.1 Aerosolluftfuktare 
Luftfuktare med roterande skiva ska vara försedd med balanserad skiva, dränksäker eller 
vattentätt inbyggd motor samt lager som är dimensionerade för minst 40 000 timmars drifttid. 

Ange om aerosolluftfuktare ska vara försedd med 

– renspolningsautomatik för vattenbassäng 

– anordning för kontinuerlig avtappning av vatten från vattenbassäng 

– luftfilter för att förhindra dammnedslag från indunstade aerosoler i 
dammkänsliga lokaler 

– droppavskiljare eller motsvarande 

– utrustning för rengöring. 

Ange om luftfuktare ska samköras med tilluftsfläkt. 

Ange i klartext enligt alternativ i specifikationsmatris 

– typ av aerosolluftfuktare 

– material i vattenberörda delar. 

Se exempel under matris. 

Specifikationsmatris RA QHB.1/1. 

 

Exempel: 

QHB.1 Aerosolluftfuktare 

Rotationsluftfuktare med vattenberörda delar av rostfritt stål EN 1.4301 enligt 
SS-EN 10088-2:2005. 

QHB.2 Avdunstningsluftfuktare och evaporativa luftkylare 
Avdunstningsluftfuktare med varm yta (bestrilad luftvärmare) för kontinuerlig vattentillförsel ska 
vara utförd så att hela den varma ytan fuktas. 

Avdunstningsluftfuktare med cirkulerande vatten ska vara försedd med anslutning för 
tappvatten, internt vattenfördelningssystem samt cirkulationspump. 

Avdunstningsluftfuktare avsedd för direktvatten ska vara försedd med anslutning för tappvatten, 
internt vattenfördelningssystem och konstantflödesventil. 

Ange om avdunstningsluftfuktare är avsedd för fuktning eller kylning och om 
den ska placeras i tilluft eller frånluft. 

Ange om avdunstningsluftfuktare ska vara försedd med 

– magnetventil för färskvatten 

– magnetventil för stegreglering och i så fall antal steg 

– styrventil för kontinuerlig reglering 

– mekaniskt eller elektroniskt nivåhållningsdon 

– renspolningsautomatik för vattenbassäng 

– anordning för kontinuerlig avtappning av vatten från vattenbassäng 

– anordning för intermittent avtappning av vatten från vattenbassäng 

– kompletterande utrustning för vattenbehandling eller styrning av 
vattentillförsel och i så fall typ av utrustning 
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– droppavskiljare. 

Ange i klartext enligt alternativ i specifikationsmatris 

– typ av avdunstningsyta 

– material i avdunstningsyta. 

Se exempel under matris. 

Specifikationsmatris RA QHB.2/1. 

 

Exempel: 

QHB.2 Avdunstningsluftfuktare och evaporativa luftkylare 

Avdunstningsluftfuktare med uppvärmd avdunstningsyta av rostfritt stål EN 
1.4301 enligt SS-EN 10088-2:2005. 

QHB.3 Ångluftfuktare 
Ange om ångluftfuktare ska vara försedd med 

– ånggenerator 

– ventiler 

– kondensatavledare 

– kompletterande utrustning för vattenbehandling eller styrning av 
vattentillförsel och i så fall typ av utrustning. 

QHC LUFTAVFUKTARE 

QHC.1 Sorptionsavfuktare 
Denna typ av avfuktare är lämplig vid ångkvot mindre än eller lika med 13 
g/kg på inkommande luft. 

Ange 

– processluftflöde 

– externt tryckfall på processluft 

– processluftens temperatur 

– processluftens ångkvot 

– torrluftens temperatur 

– torrluftens ångkvot 

– regenereringsluftflöde 

– externt kanaltryckfall för regenereringsluft 

– regenereringseffekt 

– medium för regenerering, till exempel el, ånga eller hetvatten 

– anslutningseffekt, el 

– vätskeflöde och tryckfall 

– rotortyp 

– filterklass för processluft 

– filterklass för regenereringsluft 
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– om avfuktare ska vara försedd med styrutrustning och i så fall typ och 
omfattning 

– om avfuktare ska utföras med anordning för energiåtervinning. 

QHC.11 Avfuktare med fasta sorptionsmedel 

QHC.12 Avfuktare med flytande sorptionsmedel 

QHC.2 Kondensationsavfuktare 

QJ SPJÄLL, FLÖDESDON OCH BLANDNINGSDON 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Spjäll, flödesdon och blandningsdon avsedda att byggas in i eller anslutas till kanalsystem ska 
vara utförda och anslutas så att kraven enligt föreskriven täthetsklass för anslutande 
kanalsystem uppfylls. 

Spjäll, flödesdon och blandningsdon som förses med utvändig isolering ska vara utförda så att 
reglage och ställdon är åtkomliga efter utförd isolering. Märkning ska vara utförd så att den inte 
blir dold av isolering. 

Spjäll, spjällblad och spjällinfästning ska vara utförda så att de klarar en total tryckskillnad på 1 
kPa utan kvarstående deformation. 

Axel, lager och spjäll eller spjällstyrning för eventuell hylla för ställdon ska vara utförda så att 
don, spjäll eller spjällstyrning inte kärvar eller deformeras under drift. 

Anordning för manuell inställning ska vara utförd med tydlig och beständig markering av 
spjällbladets läge samt vara inställbar och låsbar med verktyg eller nyckel. 

Spjäll ska vara försett med tydlig och beständig markering av inställning. 

Spjällblad ska vara vridstyvt utfört och fastsatt till axel så att blad utan glapp eller förskjutning 
följer axelns vridning. 

Spjäll med ställdon ska vara försett med tydlig och beständig markering av spjällbladets läge 
och ställdonets läge. 

Anordning för fjärrinställning ska vara utförd med lägesmarkering. 

Skyltning 
Spjäll, flödesdon och blandningsdon ska vara försedda med skylt som anger 

– typ och beteckning 

– tillverkare 

– tillverkningsår. 

Uppgifter att redovisa 
Följande uppgifter ska kunna redovisas på uppmaning 

– typ och beteckning 

– mått (inklusive mått för infästningsdon) 

– vikt 

– material 

– ytbehandling 

– högsta korrosivitetsklass som komponent är avsedd för 

– tryckfall som funktion av lufthastighet eller luftflöde inom rekommenderat driftområde och för 
normalt förekommande installationsfall 

– ljuddatadämpning i oktavbandför apparat med kanalanslutet in- och utlopp:total och 
oktavfördelad ljudeffektnivå till kanaltotal och oktavfördelad ljudeffektnivå till rumför don och 
spjäll i rum:A-vägd ljudnivå i efterklangsfält vid 10 m2 rumsabsorption eller ljudeffektnivå i 
oktavbandför don:rekommenderat tryck- och luftflödesområdesannolik avvikelse från inställt 
luftflöde och eventuella krav på raksträckoranvisningar för injusteringmätanvisningar 

– anvisningar för montering 
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– anvisningar för drift och underhåll. 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Ange 

– krav på tryckklass för varje typ av spjäll, spjällblad och spjällinfästning om 
högre krav än tryckklass A eller annat krav på trycktålighet ska gälla 

– luftflöde 

– tryckfall 

– mått 

– korrosivitetsklass enligt tabell AMA Q/1, alternativt material och 
ytbeläggning. 

Ange för don och spjäll i rum 

– lägsta tillåtna egendämpning i oktavband 

– högsta tillåtna A-vägda ljudnivå i efterklangsfält vid 10 m2 rumsabsorption 
eller högsta tillåtna ljudeffektnivå i oktavband. 

QJB LUFTSPJÄLL 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Luftspjäll ska vara utförda i lägst tryckklass A enligt tabell AMA QJB/1. 

Tabell AMA QJB/1. Tryckklasser för luftspjäll 

 

Spjällinställning och spjällstyrning, alternativa utföranden 

Manuell inställning med verktyg eller nyckel 

Spjäll ska vara utfört så att verktyg eller särskilt levererad nyckel erfordras för inställning och 
låsning. Låsanordning ska vara utformad så att spjäll lätt kan låsas i inställt läge. Vid inklädd 
eller isolerad kanal ska låsanordning vara lätt åtkomlig. 

Manuell inställning med spak eller vred 

Låsbar spak ska vara placerad åtkomlig på spjällrams utsida och låsbar mot stabilt segment. 
Spak ska monteras parallellt med spjällblad, om så är lämpligt. 

Styrning med ställdon 

Spjäll ska vara försett med stadigt fastsatt och vridstyv hylla för ställdon samt komponenter för 
anslutning mellan ställdon och spjällaxel. 

Stängt spjäll ska uppfylla krav på största tillåtna läckfaktor för föreskriven täthetsklass enligt 
figur AMA QJB/1. 

För spjäll i täthetsklass 0 finns inga krav på täthet. 
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Figur AMA QJB/1. Största tillåtna läckfaktor för stängt spjäll. 

Uppgifter att redovisa 
Följande uppgifter ska kunna redovisas på uppmaning 

– täthetsklass för spjäll enligt figur AMA QJB/1 (anger läckage över stängt spjällblad) 

– läckfaktor, l/(s × m2) för hölje vid 400 Pa 

– tryckklass enligt tabell AMA QJB/1 (högsta tillåtna tryckskillnad över stängt spjällblad) 

– största erforderliga vridmoment. 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 

Spjällinställning och spjällstyrning, alternativa utföranden 

Styrning med ställdon 

Ange under aktuell kod och rubrik 

– typ av spjällstyrning 

– täthetsklass för spjäll enligt figur AMA QJB/1. 
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Tryckklasserna bör ritas in i detta diagram också!
När man ska välja ett spjäll så väljer man både täthetsklass och i vilket tryckområde det ska användas. Därför vore det praktiskt att ha båda parametrarna markerade i samma diagram. Tryckklasserna A, B och C skulle i så fall bli horisontella linjer med förklaringar till höger om diagramytan.
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Tabell RA QJB/1. 

 
Angivna täthetsklasser i tabell RA QJB/1 överensstämmer med SS-EN 
1751:2014. 

Ange under aktuell kod och rubrik 

– krav på tryckklass för spjäll om högre krav än tryckklass A ska gälla. Detta 
kan vara aktuellt till exempel om fläkt arbetar mot stängt spjäll eller vid 
direkt påblåsning från fläkt 

– om högre tryckklass än klass C ska gälla och i så fall tryckdifferensen över 
spjällblad i stängt läge 

– täthetsklass för kanalsystem i vilket spjäll ska monteras 

– största erforderliga vridmoment för spjällaxel 

– typ av ställdon om spjäll ska levereras med fabriksmonterat ställdon 

– om spjäll ska vara försett med mätuttag 

– om spjäll ska vara förberett för utvändig isolering, ha skydd för rörliga 
utvändiga delar eller ha förlängd axel för spjällmotor. 

KVALITETSKRAV PÅ MONTERADE SPJÄLL 

Kontroll 

Täthetskrav för stängt spjäll 
Angiven största tillåtna läckfaktor för stängt spjäll och klassindelning enligt 
figur AMA QJB/1 överensstämmer med SS-EN 1751:2014. 

Kontroll av läckfaktor för stängt spjäll 
Ange omfattning av kontroll. 

QJB.1 Vridspjäll 
Spjällblad ska vara utförda så att fastklämning vid mindre intryckning av kanalsida inte sker. 

QJB.11 Vridspjäll med helt blad 

QJB.12 Vridspjäll med perforerat blad 
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QJB.2 Irisspjäll 

QJB.3 Ledskenespjäll 

QJB.4 Jalusispjäll 
Spjällblad ska kopplas ihop så att de synkront följs åt vid manövrering. 

QJB.41 Jalusispjäll med motgående blad 

QJB.42 Jalusispjäll med parallella blad 

QJB.5 Backspjäll 

QJB.6 Skjutspjäll 

QJC SPJÄLL FÖR SKYDD MOT SPRIDNING AV BRAND OCH 
BRANDGAS 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Spjäll ska vara utfört i lägst tryckklass A enligt tabell AMA QJB/1. 

Uppgifter att redovisa 
Följande uppgifter ska kunna redovisas på uppmaning 

– läckfaktor i l/(s × m2) vid tryckskillnaden 100 Pa och 400 Pa 

– högsta lufthastighet vid vilket spjället kan stänga 

– stängningstid efter utlösning 

– öppningstid vid återställning 

– brandteknisk klass enligt SS-EN 13501-3:2005+A1:2009 

– typ av utlösningsanordning 

– typ av spjällstyrning 

– täthetsklass för spjäll enligt figur AMA QJB/1  

– läckfaktor för hölje enligt figur AMA Q/1  

– tryckklass enligt tabell AMA QJB/1  

– gällande godkännandebevis med tillhörande handlingar om spjäll med godkännandebevis 
föreskrivits (till exempel P-märkning). 

UTFÖRANDEKRAV 
Spjäll ska monteras beständigt och med avsedd bärförmåga. 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Ange under aktuell kod och rubrik 

– om spjäll ska vara P-märkt 

– hur funktionskontroll ska utföras, som manuell eller automatisk samt 
intervall 

– om ställdon ska förses med gränslägeskontakter för indikering av 
öppet/stängt 

– särskilt krav på täthetsklass enligt figur AMA QJB/1  

– om spjäll ska vara försett med injusteringsmöjlighet av luftflöde 

– monteringssätt, horisontellt eller vertikalt 

– om spjäll ska skydda mot brand i ena eller båda riktingarna 
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– krav på tryckklass för spjäll om högre krav än tryckklass A ska gälla. Detta 
kan vara aktuellt till exempel om fläkt arbetar mot stängt spjäll eller vid 
direkt påblåsning från fläkt 

– om spjäll ska vara utfört för högre tryckklass än klass C och i så fall 
tryckskillnad över spjällblad i stängt läge 

– typ av utlösningsanordning för spjäll, till exempel rökdetektor. Ange krav på 
utlösningsanordning här eller under aktuell kod och rubrik i avsnitt UBJ 

– krav på återställningsanordning efter utlösning. 

Spjäll baserade på analytisk dimensionering 
Ange egenskapskrav. 

QJC.1 Brandgasspjäll 
Spjäll med föreskriven brandteknisk klass enligt SS-EN 13501-3:2005+A1:2009. 

Spjäll ska vara försett med fabriksmonterat ställdon. 

Spjäll ska stänga vid spänningsbortfall. 

Spjäll ska även styras av föreskriven rökdetektor, som placeras och monteras enligt 
leverantörens dokumenterade anvisningar. 

Under denna kod och rubrik anges spjäll som ska stänga vid brand i 
brandteknisk klass E-S. 

Ange under vilken tid brandteknisk klass E-S ska uppfyllas, till exempel E 60-
S. 

Beakta eventuellt krav på skyddsavstånd vid användning av brandgasspjäll 
som överluftsdon eller som slutdon. 

QJC.2 Spjäll för kombinerat skydd mot brand och brandgas 
Spjäll med föreskriven brandteknisk klass enligt SS-EN 13501-3:2005+A1:2009. 

Spjäll ska vara försett med fabriksmonterat ställdon. 

Spjäll ska stänga vid spänningsbortfall. 

Spjäll ska även styras av föreskriven rökdetektor, som placeras och monteras enligt 
leverantörens dokumenterade anvisningar. 

Under denna kod och rubrik anges spjäll som ska stänga vid brand i 
brandteknisk klass E-S. 

Ange under vilken tid brandteknisk klass E-S ska uppfyllas, till exempel E 60-
S. 

Beakta eventuellt krav på skyddsavstånd vid användning av brandgasspjäll 
som överluftsdon eller som slutdon. 

QJC.3 Brandspjäll 
Spjäll med föreskriven brandteknisk klass enligt SS-EN 13501-3:2005+A1:2009. 

Under denna kod och rubrik anges spjäll som ska stänga vid brand i 
brandteknisk klass E, E-S, EI eller EI-S vid styrning enbart via smältbleck eller 
termostat. 

Ange under vilken tid brandteknisk klass E ska uppfyllas, till exempel E 60. 

Ange om spjäll ska stänga vid strömbortfall. 

QJC.4 Brandgaskontrollspjäll 
Spjäll med föreskriven brandteknisk klass enligt SS-EN 12101-8:2011. 

Spjäll ska vara försett med fabriksmonterat ställdon. 

Ange om spjället ska styras automatiskt eller manuellt. 

Beakta att strömförsörjning till spjäll ska bibehållas vid yttre brandpåverkan. 

QJC.5 Självverkande backströmningsskydd 
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QJC.3 Brandspjäll bör tas bort helt.BBR föreskriver att spjäll ska stänga på rökdetektor, vilket gör att detta spjäll ej är ok.Brandspjäll används idag som ett samlingsnamn för både brandgasspjäll och brand/brandgasspjäll, en AMA-kod för ”brandspjäll” skulle förvirra mycket.Produktstandarden SS-EN 15650 heter ”Firedampers” och innehåller både E och EI-klassade spjäll, vilka vi sedan använder under QJC.1 och QJC.2.Dessutom fanns det förr en typ av spjäll som hette brandspjäll. Dessa fick bara svara för halva brandmotståndet.

VENEOD
Markering
Rubriken bör vara Brand/Brandgasspjäll.Ändringen till Brand/brandgasspjäll blir logisk då QJC.1 har rubrik Brandgasspjäll.Dessa två rubriker skulle då stämma med både gamla benämningar, vår handbok, tillverkares benämningar och branschens benämningar

VENEOD
Överstruket
Denna mening kan tas bort

VENEOD
Markering
Klasserna ska vara "EI".

VENEOD
Anteckning
Vi har i vår handbok hänvisat till AMA VVS och Kyl 12 som har några fler punkter som nu är borta, se inästa sida (inbäddad från vår bok.
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Praktiska lösningar brandskydd – ventilation

9.1.1  Spjäll enligt typgodkännande

Den äldre normen för spjäll för skydd mot 
spridning	av	brand	och	brandgaser	utgick	från	
prov	enligt	NT	FIRE	010.	För	att	uppfylla	
kraven	i	BBR	gav	boverket	ut	”riktlinjer	för	
typgodkännande,	brandskydd”	som	komplet-
terade kraven för att produkten kunde typgod-
kännas	och	därmed	uppfylla	kraven	i	BBR.	De	
äldre	definitionerna	har	blivit	vedertagna	och	
har	definierat	nivån	för	att	få	ett	fullgott	skydd	
mot	brand	och	brandgasspridning	i	ventila-
tionssystem.	De	beskrivs	därför	här:

Brandspjäll

Svarar	för	halva	brandmotståndet	efter	prov	
enligt	NT	FIRE	010	samt

•	Stängningsförmåga	vid	lufthastighet	15m/s

•	Helt	stängt	senast	efter	20s	efter	utlösning
•	Stänga	vid	70	grader

•	Klass	EI	med	max	medeltemperaturstegring	
140 grader (max temperaturstegring på 
enstaka punkt 180 grader)

Brandgasspjäll

Svarar	för	hela	brandmotståndet	efter	prov	
enligt	NT	FIRE	010	samt

•	Täthet	mot	luftläckage	40l/s	vid	100Pa

•	Stängningsförmåga	vid	lufthastighet	15m/s

•	Helt	stängt	senast	efter	20s	efter	utlösning

•	Stänga	vid	70	grader

•	Spjället	styrs	av	rökdetektor

•	Spjället	är	motordrivet	och	funktionsprovas	
minst en gång per 48 timmar via ett över-
vaknings-	och	kontrollsystem	där	felfunktion	
omedelbart indikeras.

Kap 9 / Brand/brandgasspjäll
Brandgasspjäll

9.1 Gamla regelverk 9.2 Dimensionering Brandgas-
spjäll och Brand/brandgasspjäll
För	spjäll	som	har	en	brand-	och	brandgas-
avskiljande	funktion	finns	en	harmoniserad	
standard som från 1 juli 2013 kräver att spjäll 
ska	vara	CE-märkta	enligt	SS-EN	15650.	I	
standarden	finns	krav	på	provningar,	kontroll	
mm för att uppfylla olika brandklasser. Spjäll 
ska till exempel vara försedda med termisk 
sensor. För att uppfylla BBR ställs dock ytterli-
gare	krav,	t	ex	att	spjäll	ska	ha	hög	tillförlitlig-
het	och	att	aktivering	bör	ske	med	rökdetektor.	
Spjäll kan därför frivilligt märkas med kvalitets-
märke	ex.	P-märke,	för	att	visa	att	BBR:s	krav	
om skydd mot brandgasspridning uppfylls. 

För att uppfylla kravet på avskiljande förmåga 
och	hög	tillförlitlighet	ska	hänsyn	tas	till	bär	-
förmåga	(kap	4),	täthet	och	korrekt	montage.	
Observera	att	varje	fabrikat	har	sin	egen	
montagemetod. Man måste alltså följa den 
montageanvisning som är knuten till det aktuella 
spjället,	annars	gäller	inte	CE-märkningen.	
Automatisk funktionskontroll var 48:e timme 
ger	hög	tillförlitlighet.

Enligt		gällande	AMA	VVS	och	Kyl	12	och	t	ex	
P-märkning	ska	brandgasspjäll	och	brand/
brandgasspjäll även:

•	klara	att	stänga	vid	lufthastigheten	15	m/s

•	vara	helt	stängt	senast	20	sekunder	efter	
utlösning

•	vara	försett	med	fabriksmonterat	ställdon.

•	vara	utfört	i	lägst	täthetsklass	2	enligt	figur	
QJB/1.

•	stänga	vid	spänningsbortfall.

•	styras	av	föreskriven	rökdetektor,	som	
placeras	och	monteras	enligt	leverantörens/	
spjälltillverkarens dokumenterade anvisningar.

•	styras	av	ställdon	som	ansluts	till	före	skrivet	
övervaknings-	och	kontrollsystem.

Kap	9	/	Brand/brandgasspjäll,	Brandgasspjäll
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Spjäll ska vara typgodkänt. 

Under denna kod och rubrik anges flödesdon som vid brand hindrar ett 
bakflöde genom självverkande stängning och som baserats på naturligt 
brandförlopp i kombination med fläktar i drift. 

QJD TRYCKAVLASTNINGSSPJÄLL 

QJD.1 Ställdonsstyrda tryckavlastningsspjäll 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Spjäll ska vara utfört i lägst täthetsklass 4 enligt figur AMA QJB/1. 

Spjäll ska vara utfört i lägst tryckklass A enligt tabell AMA QJB/1. 

Spjäll ska kunna öppna vid tryckskillnad 1 kPa över spjället. 

Uppgifter att redovisa 
Följande uppgifter ska kunna redovisas på uppmaning 

– täthetsklass för spjäll enligt figur AMA QJB/1  

– täthetsklass för hölje enligt figur AMA Q/1  

– tryckklass enligt tabell AMA QJB/1  

– största nödvändiga vridmoment för spjällaxel 

– öppningstid efter utlösning vid olika driftförhållanden 

– typ och utformning av utlösningsanordning. 

Under denna kod och rubrik anges spjäll som ska öppna vid exempelvis 
brand. 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Ange  

– om spjäll ska vara utfört för annan tryckklass än klass A enligt tabell AMA 
QJB/1. 

– krav på tryckskillnad över spjällblad i stängt läge om spjäll ska vara utfört 
för högre tryckklass än klass C  

– särskilda krav på täthetsklass enligt figur AMA QJB/1. 

Ange krav på 

– största erforderliga vridmoment för spjällaxel 

– öppningstid efter utlösning 

– öppningsförmåga vid angivet tryck 

– återställningsanordning 

– typ av ställdon om spjäll ska levereras med fabriksmonterat ställdon 

– funktion vid spänningsbortfall 

– om spjäll ska vara P-märkt 

– om funktionskontroll ska utföras manuell eller automatiskt samt med vilka 
intervall 

– om ställdon ska förses med gränslägeskontakter för indikering av 
öppet/stängt 

– om spjäll ska vara utfört i annan tryckklass än som anges i AMA och i så 
fall tryckskillnad över spjällblad i stängt läge 

– särskilda krav på täthetsklass enligt figur AMA QJB/1  

– typ av utlösningsanordning för spjäll, till exempel rökdetektor. Ange krav på 
utlösningsanordning här eller under aktuell kod och rubrik i avsnitt UBJ. 

QJD.2 Självverkande tryckavlastningsspjäll 
Ange egenskapskrav. 
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QJE KONSTANTFLÖDESDON 
Ange 

– om konstantflödesdon ska vara försett med uttag för flödesmätning 

– tillåtet differenstryck 

– erforderlig minsta tryckdifferens över konstantflödesdon 

– största tillåtna avvikelse från inställt luftflöde 

– ljudkrav 

– om konstantflödesdon ska vara provat enligt SS-EN 12589 

– om donet ska vara monterat så att det är demonterbart utan verktyg 

– temperaturområde för don, exempelvis vid montering i 
brandgaskontrollsystem. 

QJF VARIABELFLÖDESDON 
Ange 

– tillåtet differenstryck 

– erforderligt minsta differenstryck över variabelflödesdon 

– område inom vilket luftflödet ska kunna varieras 

– största tillåtna avvikelse från inställt luftflöde 

– typ av styrning 

– funktion, till exempel tryckoberoende 

– om variabelflödesdon ska vara försett med uttag för flödesmätning 

– ljudkrav 

– om variabelflödesdon ska vara provat enligt SS-EN 12589 

– om donet ska vara monterat så att det är demonterbart utan verktyg 

– temperaturområde för don, exempelvis vid montering i 
brandgaskontrollsystem. 

QJG KONSTANTTRYCKSDON 
Ange 

– om konstanttrycksdon ska vara försett med uttag för tryckmätning 

– största tillåtna avvikelse från inställt tryck 

– erforderligt minsta flöde i kanalsystem 

– område inom vilket trycket ska kunna varieras 

– ljudkrav 

– temperaturområde för don, exempelvis vid montering i 
brandgaskontrollsystem. 

QJH BLANDNINGSDON 

QJH.1 Blandningsapparater 
Ange 

– typ av styrning, till exempel avståndsmanövrerad, automatisk inställning av 
blandningsförhållande och konstant luftflöde 

– typ av styrutrustning 

– om blandningsapparat ska vara försedd med uttag för flödesmätning 

– tillåtet differenstryck mellan kall- och varmluftskanaler 

– erforderligt minsta tryck i kanalsystemet före blandningsapparat 

– största tillåtna avvikelse från inställt luftflöde. 

QJJ FLÖDESMÄTDON 
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Flödesmätdon ska uppfylla krav för rekommenderad mätmetod enligt Formas skrift T9:2007 
Metoder för mätning av luftflöden i ventilationsinstallationer. 

Flödesmätdon där flödesbestämning sker genom tryckskillnadsmätning ska ha diagram eller k-
faktor för sambandet tryckskillnad–flöde beständigt och synligt anbringat på donet. 

Flödesmätdon ska placeras så att angiven metodosäkerhet inte överskrids. 

Uppgifter att redovisa 
Följande uppgifter ska kunna redovisas på uppmaning 

– luftflöde som funktion av tryckskillnad och inställning. 

Ange 

– krav på högsta tillåtna metodosäkerhet (m2) 

– om mätnipplar ska placeras på vägg för att underlätta mätning 

– om flödesmätdon ska vara försett med fast tryckmätare 

– krav på skyltning. 

Beakta att fast fIödesmätdon kan förorsaka problem i rensningspliktig kanal. 

QK LJUDDÄMPARE 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Hölje för ljuddämpare monterad i kanal ska vara utfört av samma material och med samma 
ytbehandling som kanal. 

Ljuddämpare avsedd att byggas in i eller anslutas till kanalsystem ska vara utförd och monteras 
så att kraven enligt föreskriven täthetsklass för anslutande kanalsystem uppfylls. 

Uppgifter att redovisa 
Följande uppgifter ska kunna redovisas på uppmaning 

– typ och beteckning 

– mått 

– vikt 

– material 

– tryckfall vid angivet flöde och monteringsfall 

– ljuddata 

– dämpning i oktavband enligt SS-EN ISO 7235:2009 

– emissionsegenskaper för invändigt ytskikt i ljuddämpare 

– rens- och rengörbarhet 

– brandteknisk klass samt klassifikationsstandard, till exempel material, ytskiktsklass och 
avskiljande förmåga samt eventuellt skyddsavstånd till brännbart material eller till personer i 
utrymningsväg. 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Ange 

– mått 

– luftflöde 

– högsta tillåtna totaltryckfall 

– lägsta tillåtna ljuddämpning vid angivet luftflöde i oktavband vid aktuellt 
monteringsfall 

– högsta tillåtna egenljudalstring 

– brandteknisk klass samt klassifikationsstandard, till exempel material, 
ytskiktsklass och avskiljande förmåga samt eventuellt skyddsavstånd till 
brännbart material eller till personer i utrymningsväg 

– krav på rens- och rengöringsbarhet. 
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QKB LJUDDÄMPARE MED CIRKULÄR ANSLUTNING 

QKB.1 Raka ljuddämpare med cirkulär anslutning 
Ange om ljuddämpare ska vara försedd med insats. 

QKB.2 Vinkelljuddämpare med cirkulär anslutning 

QKC LJUDDÄMPARE MED REKTANGULÄR ANSLUTNING 

QKC.1 Raka ljuddämpare med rektangulär anslutning 

QKC.2 Vinkelljuddämpare med rektangulär anslutning 

QL VENTILATIONSKANALER M M 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Kanaldetaljer ska vara utförda av samma material och med samma ytbehandling som kanal. 

Kanal ska vara utförd och anslutas så att kraven enligt föreskriven täthetsklass uppfylls. 

Kanal ska tåla ett övertryck av lägst 1 kPa och ett undertryck av lägst 750 Pa. 

Cirkulär kanal ska vara utförd enligt SS-EN 12237 och rektangulär kanal enligt SS-EN 
1507:2006. 

Kanaler av stålplåt 
Skyddsgassvetsad kanal ska vara utförd med minsta plåttjocklek 1,0 mm. 

Kanal svetsad utan skyddsgas ska vara utförd med minsta plåttjocklek 1,5 mm. 

Utbytbart förlagd, flexibel kanal av stålplåt ska vara utförd med minsta plåttjocklek 0,2 mm. 

Kanaler av rostfri stålplåt 
Skyddsgassvetsad kanal ska vara utförd med minsta plåttjocklek 1,0 mm. 

Kanal svetsad utan skyddsgas ska vara utförd med minsta plåttjocklek 1,5 mm. 

Kanaler av aluminiumplåt 
Svetsad kanal ska vara utförd med minsta plåttjocklek 2,0 mm. 

Montering 
Montering ska utföras enligt metod som genom typprovning visat sig uppfylla kraven för 
belastningar enligt SS-EN 1507:2006 och SS-EN 12237. 

Montering av kanal ska utföras så att skarpa kanter inte sticker in i luftströmmen. 

Kanaler och kanaldetaljer ska monteras så att de inte kan glida isär. 

Upphängning 
Upphängningsanordning ska utföras med hållfasthet enligt SS-EN 12236 och SS-EN 13501-
3:2005+A1:2009. 

Upphängningsanordning, inklusive infästning i byggnadsdel, ska utföras enligt tillverkarens 
dokumenterade anvisningar. Största tillåtna avstånd mellan fästpunkter för kanal ska vara enligt 
tillverkarens dokumenterade anvisningar. 

Upphängning och infästning ska vara anpassade till aktuell brandteknisk klass avseende 
bärförmåga (R). 

Vibrations- och stomljudsisolering 
Upphängning och fixering ska utföras så att stomljud inte överförs. 
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Fogning 
Kanal ska fogas så att kraven enligt föreskriven täthetsklass uppfylls och så att åldring av fogar 
och uppträdande påkänning under drift samt påverkande kemikalier och luftföroreningar inte 
försämrar tätheten. 

Kanal ska fogas så att vassa komponenter inte sticker in i kanalen. 

Förläggning 
Kanal ska förläggas på sådant avstånd från annan kanal och ledning samt från vägg-, tak- och 
golvyta att fognings- och isoleringsarbete kan utföras och så att underhåll och rengöring kan 
ske. 

Täthet mot vätskeläckning. Dränering 
Vätsketät kanal ska monteras med fall och förses i lågpunkt med anslutning för dränering. 
Tätningsmaterial för kanal med fetthaltig luft ska vara fettbeständigt och beständigt mot 
rengöringsmedel. 

Övergång mellan kanaler av olika material 
Övergång eller anslutning mellan kanal av metall och kanal av annat material ska utföras med 
tätningsram. 

Övergång mellan olika material ska utföras så att galvaniska strömmar inte uppstår. 

Uppgifter att redovisa 
Följande uppgifter ska kunna redovisas på uppmaning 

– typ och beteckning 

– mått 

– vikt 

– tryckfall inom angivet driftområde. 

KVALITETSKRAV PÅ MONTERADE KANALER 
Kanal med risk för kondensutfällning ska utföras utan skarv eller med skarv som är tät och 
beständig mot kondensatet. 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Ange om någon del av kanalsystemet kommer att utsättas för övertryck större 
än 1 kPa och i så fall förekommande tryck. 

Ange om någon del av kanalsystemet kommer att utsättas för undertryck 
större än 750 kPa och i så fall förekommande tryck. 

Ange krav på förslutning av kanaler i klartext enligt alternativ i tabell RA QL/1 
alternativt enligt SS-EN 15780:2011. 

Ange om krav på förslutning även ska gälla för kanaldetaljer, till exempel 
böjar, T-stycken. 

Tabell RA QL/1. 

 
Ange krav på kanalers och kanaldetaljers renhet vid leverans, till exempel 
krav på att kanaler ska vara tvättade eller avfettade. Beakta att avfettning ökar 

Rem
iss

 – 
Får 

ej 
åb

ero
pas



46 
 

materialkostnaden samt att vissa tillverkningsmetoder inte kräver särskild 
avfettning. 

Ange om kanal ska vara tillverkad enligt metod i vilken används vegetabiliska 
smörjmedel. 

Kanaler av rostfri stålplåt 
Ange om kanal av rostfri stålplåt ska vara polerad. 

UTFÖRANDEKRAV 

Täthetskrav för kanalsystem 
Redovisa täthetsklasser på ritning eller i beskrivning. 

Figur RA QL/1 anger tillåtet läckluftsflöde för att täthetsklasserna A, B, C, D 
och E ska uppfyllas i ett kanalsystem med visst drifttryck. 

På grund av tillverknings- och monteringsmässiga svårigheter och därav 
följande höga merkostnader bör inte täthetsklass D eller E föreskrivas för 
falsade rektangulära kanaler. 

Ange om täthetsklass D eller E ska uppfyllas för kanalsystem av cirkulära 
kanaler och i så fall från vilken minsta omslutningsarea detta krav ska gälla. 
Omslutningsarea beräknas enligt SS-EN 14239:2004. 

 

Figur RA QL/1. Tillåtet läckluftsflöde från kanalsystem vid olika täthetsklasser. 

Montering 

Upphängning 
Ange 

– om särskilda krav ska gälla för upphängningsanordning för kanal som kan 
bli belastad med tyngden av en person 

– brandteknisk klass R för upphängningsanordning, till exempel R 60 

– ange om olika krav på brandteknisk klass R gäller för olika delar av 
kanalsystemet. 

Beakta att krav på brandteknisk klass R för upphängningsanordning ofta är 
högre än krav på kanalens brandmotstånd. 

Förläggning 
Redovisa på måttsatt ritning eller i beskrivning tillgängligt utrymme för kanaler 
med hänsyn till 
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– montering 

– isolering av kanal, exempel på mått i figur RA QL/2 och figur RA QL/3 

– ytbeklädnad av kanal 

– skyddsavstånd till brännbart material eller till personer i utrymningsväg 

– krav på utbytbarhet av kanal 

– krav på åtkomlighet för mätning och injustering 

– krav på åtkomlighet för inspektion och rensning 

– krav på åtkomlighet för montering av stagning och tätning av genomföring i 
brandavskiljande byggnadsdel. 

 

Figur RA QL/2. 

Tabell RA QL/2. 
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Figur RA QL/3. 

Tabell RA QL/3. 

 
Krav på isolering och ytbeklädnad samt material, ytskiktsklass och avskiljande 
förmåga med hänsyn till brandskydd av ventilationskanal anges under aktuell 
kod och rubrik i kapitel R. 

Täthet mot vätskeläckning. Dränering 
Ange 

– om kanal ska vara vätsketät 

– om kanal är avsedd för fetthaltig luft 

– läge, storlek och typ för dräneringsanslutningar i vätsketät kanal 

– metod för tätning av skarv (fog). 

Övergång mellan kanaler av olika material 
Beakta att standarddimensioner för spiralfalsade metallkanaler och kanaler av 
rörledningar av legerat stål inte överensstämmer. 

KVALITETSKRAV PÅ MONTERADE KANALER 
Ange i vilka kanaler det finns risk för kondensutfällning. 

Ange under aktuell kod och rubrik imkanalsklass enligt 
branschrekommendation imkanal.se. 

KONTROLL 

Täthetskontroll 
Kontroll av kanaler i luftbehandlingssystem anges under YTC.157. 

QLB VENTILATIONSKANALER AV METALL 

QLB.1 Metallkanaler med cirkulärt tvärsnitt 
Metallkanaler och kanaldetaljer med cirkulärt tvärsnitt ska vara utförda av varmförzinkad stålplåt 
och enligt SS-EN 1506:2007. Mått för cirkulär fläns för skarvning av kanal och anslutning till 
apparat ska vara enligt SS-EN 12220. 

Böj ska utföras med 15, 30, 45, 60 eller 90° vinkel. 

Vid monteringsarbete med nit eller skruv ska något av följande alternativ användas 

– trycktät blindnit 

– penetrerande och gängpressande skruv 

– skruv med reducerad borrspets. 

Med penetrerande och gängpressande menas en skruv som vid indragning själv gör hål i 
plåtarna med sin spets samt automatiskt kragar upp materialet där sedan gängorna pressas. 
Med reducerad borrspets menas en skruv som borrar ett litet hål i plåtarna samt automatiskt 
kragar upp materialet där sedan gängorna pressas. Borrspetsens diameter ska vara mindre än 
skruvstammens kärndiameter. 

Skruvar får vara som längst 9,5 mm för kanaldiametrar upp till och med 250 mm och som längst 
13 mm för större kanaldiametrar. 

Avstick och påstick till kanal ska monteras invändigt i kanalen. 

Ange 
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– om kanal ska vara utförd av annat material eller med annan ytbeläggning 
än vad som föreskrivs i AMA 

– krav om fixering av fog ska utföras med annan metod än med trycktät nit 

– material i trycktät nit 

– särskilda krav på fogning 

– ange krav på upphängningsanordningar, till exempel om hålband godtas 
vid synligt förlagda kanaler. 

QLB.11 Spiralfalsade metallkanaler 
Ange 

– fogmetod 

– om kanal ska vara utförd av annat material eller med annan ytbeläggning 
än vad som föreskrivs i AMA. 

QLB.12 Svetsade metallkanaler med cirkulärt tvärsnitt 
Ange 

– tillverkningsmetod, till exempel längs- eller spiralsvetsade 

– fogmetod, till exempel svets- eller flänsförband 

– om kanal ska vara utförd av annat material eller med annan ytbeläggning 
än vad som föreskrivs i AMA. 

QLB.13 Längsfalsade metallkanaler med cirkulärt tvärsnitt 
Ange under aktuell kod och rubrik om kanal ska vara utförd av annat material 
eller med annan ytbehandling än varmförzinkad stålplåt. 

QLB.131 Längsfalsade metallkanaler med cirkulärt tvärsnitt och 
flänsanslutning 

QLB.15 Flexibla metallkanaler med cirkulärt tvärsnitt 
Ange 

– material i kanal samt fogmetod 

– var anslutning får ske med flexibel kanal. 

Beakta risken för högt tryckfall i flexibla kanaler. 

QLB.2 Metallkanaler med rektangulärt tvärsnitt 
Metallkanaler och kanaldetaljer med rektangulärt tvärsnitt ska vara utförda av varmförzinkad 
stålplåt och enligt SS-EN 1505. 

Böj med 45 ° vinkel eller större ska utföras med innerradie större eller lika med 100 mm eller 
med inre svepsida av två 45 ° böjar. Böj ska ha rundad yttre svepsida. 

I kanalböj med utslagssida a större än eller lika med 800 mm ska ledskena sättas in enligt figur 
AMA QLB.2/1. 

 

Figur AMA QLB.2/1. 
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Förgrening ska utföras med 90 graders vinkel. 

Avstick och påstick ska utföras med 90 graders vinkel. 

Gejdskarv ska förses med skyddshörn. 

Ange om kanal ska vara utförd av annat material eller med annan 
ytbeläggning än vad som föreskrivs i AMA. 

QLB.21 Längsfalsade metallkanaler med rektangulärt tvärsnitt 
Kanal ska fogas med gummipackning. 

Ange krav på gummipackning. 

QLB.211 Längsfalsade metallkanaler med rektangulärt tvärsnitt och 
gejdskarv 

Ange typ av gejdskarv. 

QLB.212 Längsfalsade metallkanaler med rektangulärt tvärsnitt och 
flänsanslutning 

Ange typ av flänsanslutning. 

QLB.22 Svetsade metallkanaler med rektangulärt tvärsnitt 
Kanal ska fogas med skruvflänsförband. 

QLC VENTILATIONSKANALER AV ICKE-METALLISKT MATERIAL 
Kanalsida mot upplag ska skyddas med mellanläggsband eller dylikt för att hindra nötning. 

Kanaler av icke-metalliskt material, till exempel plast, används vanligtvis för 
aggressiva gaser. 

Ange under aktuell kod och rubrik 

– godstjocklek 

– fogmetod 

– krav på utvändig ytskiktsklass 

– var anslutning får ske med flexibel kanal 

– om expansionselement ska användas och i så fall krav på element, 
placering av element och drifttemperatur 

– krav på vätsketäthet 

– krav på statisk elektricitet. 

Beakta krav på brandteknisk klass samt klassifikationsstandard, till exempel 
material, ytskiktsklass och avskiljande förmåga vid val av material samt risken 
för högt tryckfall i flexibla kanaler. 

QLC.1 Plastkanaler 
Ange under aktuell kod och rubrik krav på plastmaterial för kanal, till exempel 
PE, PP, GAP, PVC. 

QLC.11 Plastkanaler med cirkulärt tvärsnitt 

QLC.111 Styva plastkanaler med cirkulärt tvärsnitt 

QLC.112 Flexibla plastkanaler med cirkulärt tvärsnitt 

QLC.12 Plastkanaler med rektangulärt tvärsnitt 

QLC.2 Kanaler av textilmaterial 
Ange 

Rem
iss

 – 
Får 

ej 
åb

ero
pas



51 
 

– krav på textilmaterial 

– om textilmaterialet ska ha invävda metalltrådar för att förhindra statisk 
elektricitet 

– typ av upphängningsanordning, till exempel vajer, skena 

– krav på tvättbarhet 

– krav på brandteknisk klass samt klassifikationsstandard, till exempel, 
material och ytskiktsklass. 

Kanaler av textilmaterial primärt avsedda som tilluftsdon anges under aktuell 
kod och rubrik i avsnitt QMC. 

QLD SAMLINGSLÅDOR OCH FÖRDELNINGSLÅDOR I 
VENTILATIONSKANAL 

Ange krav på brandteknisk klass samt klassifikationsstandard, till exempel, 
material, ytskiktsklass och avskiljande förmåga. 

QLE LUCKOR I VENTILATIONSKANAL FÖR RENSNING OCH 
INSPEKTION 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Luckor i kanalsystem ska vara utförda och monteras så att kraven enligt föreskriven tryckklass 
och täthetsklass för anslutande kanalsystem uppfylls. 

Luckor ska vara utförda av samma material och med samma ytbehandling som kanal. 

Luckor ska vara utförda utan vassa delar och så att risk för personskador inte föreligger. 

Rensluckor ska vara utförda och placerade enligt SS-EN 12097:2006. 

Luckor ska vara försedda med ram. 

Luckor för anslutning till utvändigt isolerad eller inklädd kanal ska utföras med stos motsvarande 
isoleringens eller inklädnadens tjocklek. 

Luckor i kanal med brandteknisk klass ska utföras med lucka i lägst samma brandtekniska klass 
som kanal alternativt i lägre klass i kombination med skyddsavstånd till brännbart material eller 
till personer i utrymningsväg. 

Lucka som medger tillträde till kanal ska förses med nedstörtningsskydd, där risk för 
nedstörtning finns, samt ska kunna öppnas från kanals insida utan nyckel eller verktyg. 

Nedstörtningsskydd kan vara kedja eller liknande anordning som förhindrar att luckan faller ner. 
Luckor tyngre än 10 kg ska förses med gångjärn. 

Uppgifter att redovisa 
Följande uppgifter ska kunna redovisas på uppmaning 

– mått 

– vikt 

– brandteknisk klass och eventuellt skyddsavstånd till brännbart material eller till personer i 
utrymningsväg. 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Renslucka/inspektionslucka bör placeras invid svårdemonterbara 
kanalanslutna komponenter, till exempel spjäll, flödesdon och blandningsdon, 
luftvärmare, luftkylare, ljuddämpare, kanalanslutna fläktar, värmeväxlare, 
ledskena. 

Samråd med berörd projektör så att annan installation inte hindrar åtkomlighet 
till luckor. 

Ange 

– mått 

– placering av luckor på ritning 

– brandteknisk klass och eventuellt skyddsavstånd till brännbart material eller 
till personer i utrymningsväg 
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– om lucka ska vara utförd av annat material eller med annan ytbeläggning 
än ventilationskanal 

– om lucka ska vara försedd med skylt med uppgift om invändig isolering i 
ventilationskanal. 

QLF KANALGENOMFÖRINGAR M M 

QLF.1 Genomföringar för ventilationskanaler, utan krav på 
avskiljande i brandteknisk klass 

Ange utförande. 

QLF.2 Genomföringar för ventilationskanaler, med krav på 
avskiljande i brandteknisk klass 

Genomföringar i brandcellsskiljande byggnadsdel 
Ventilationskanal som genombryter brandcellsskiljande byggnadsdel ska utföras så att 
byggnadsdelens brandtekniska klass bibehålls. Genomföring ska ha påvisats uppfylla 
föreskriven brandteknisk klass efter provning enligt SS-EN 1366-1:2014. Brandteknisk klass 
enligt SS-EN 13501-3:2005+A1:2009. 

Genomföringar i brandcellsskiljande byggnadsdel 
Ange 

– brandteknisk klass, till exempel EI 60, och konstruktion av genombruten 
byggnadsdel 

– placering av genomföringar på ritning 

– utförande av tätning 

– utförande av isolering 

– hur stagning ska utföras om detta är ett krav för vald tätningsmetod. 

Samråd med berörd projektör så att erforderligt utrymme finns för montering 
och inspektion av tätning. 

Redovisa på ritning vilka ventilationskanaler som ska stagas vid genombrott 
av brandavskiljande byggnadsdel och hur stagning ska utföras. 

QLF.3 Genomföringar för ventilationskanaler, med särskilda krav på 
täthet 

Ange 

– utförande och krav på täthet 

– på ritning vilka genomföringar som ska utföras med särskilda krav på 
täthet. 

QLF.4 Stagning och fixering av ventilationskanaler vid genombrott 
av byggnadsdel 

Stagning och fixering vid ingjutning av ventilationskanal 
Rektangulär kanal ska förstärkas vid ingjutning samt stagas vid bjälklags- eller väggenomföring. 

Horisontal kanal avsedd att gjutas in ska fixeras mot gjutform med sådant material att 
missfärgning på grund av korrosion inte uppstår vid efterföljande ytbehandling av 
byggkonstruktionen. 

Stagning och fixering vid ingjutning av ventilationskanal 
Ange särskilda krav på stagning och fixering av ventilationskanal. 
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QLG ANSLUTNING, INKOPPLING, RENGÖRING M M AV 
VENTILATIONSKANALER 

QLG.1 Anslutning, inkoppling av ventilationskanaler m m 
Under denna kod och rubrik anges 

– anslutning och inkoppling till kanaler och apparater som ingår i annan 
entreprenad 

– anslutning och inkoppling till befintliga kanaler och apparater vid 
ombyggnad. 

QLG.2 Invändig inspektion av ventilationskanaler m m 
Vid invändig inspektion med tv-kamera ska inspektionen dokumenteras på bildmedium. Skriftligt 
inspektionsutlåtande inklusive inspelat bildmedium ska överlämnas till beställaren. 

Vid inspektionen ska följande inkopieras i bilden 

– fastighetens adress 

– ritningsbeteckning för kanal och kanaldimension 

– startpunkt för inspektionen. 

Ange 

– syfte med inspektionen 

– när inspektionen ska ske 

– i en förteckning vilka delar av ventilationssystemet som ska inspekteras 

– metod för inspektion, till exempel okulär undersökning alternativt inspektion 
med tv-kamera 

– hur inspektionen ska dokumenteras. 

Ange vid inspektion med tv-kamera vilka uppgifter utöver vad som föreskrivs i 
AMA som ska inkopieras i bild. 

QLG.3 Rengöring av ventilationskanaler m m 
Innan rengöring påbörjas ska injusteringslägen för spjäll, don med mera dokumenteras. Efter 
avslutad rengöring ska injusteringslägen återställas. 

Don, spjäll med mera som demonteras ska märkas med unik identitet och placering så att de 
kan återmonteras på ursprunglig plats. 

Ange 

– syfte med rengöringen, till exempel att återställa luftflöden eller att 
undanröja hygieniska olägenheter 

– i en förteckning eller på ritning vilka delar av ventilationssystemet som ska 
rengöras 

– rengöringsmetod och dammuppsamlingsmetod 

– krav på rengöringsresultat. 

Beakta att vald rengöringsmetod inte är skadlig för ventilationskanal eller 
komponenter i de kanaler som ska rengöras. 

Beakta behovet av bullerskydd och dammskydd vid rengöring. 

QM LUFTDON M M 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Luftdon avsett att anslutas till kanalsystem ska vara utfört och monteras så att kraven enligt 
föreskriven täthetsklass för anslutande kanalsystem uppfylls. 

Anslutningslådor för till- och frånluftsdon räknas som rektangulär kanal och ska uppfylla kraven 
för föreskriven täthetsklass. 

Läckluftsflöde får inte medföra att föreskriven högsta ljudnivå för luftdon överskrids eller att 
rumsyta smutsas ner på grund av medejektering av rumsluft. 
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Don och anslutningslådor ska vara rens- och rengöringsbara. 

Don och spjäll i anslutningslådor ska vara lätt demonterbara. 

I de fall flödesbestämning sker genom tryckskillnadsmätning ska don ha diagram eller k-faktor 
för sambandet tryckskillnad–flöde beständigt anbringat på donet. 

Ytterväggsgaller 
Ytterväggsgaller ska vara utfört med sådan styvhet att synlig formförändring inte uppstår på 
grund av egenvikt eller vindkraft. Fästram ska vara utförd med sådan styvhet alternativt stagas 
så att deformation inte uppstår vid ingjutning. 

Fästram ska vara försedd med anordning för fastsättning i vägg. På varje sida ska antalet 
fästanordningar vara minst en för sida med största längd 600 mm, två för sida med största 
längd 1 200 mm, tre för sida med största längd 1 700 mm och minst fyra för längre sida. 

Föreskrivet skyddsnät av tråd avsett som skydd mot smådjur ska vara utfört av krenelerad tråd, 
eller ha likvärdig fixering av tråd, med största maskvidd 10 mm och minsta trådtjocklek 1 mm.  

Föreskrivet skyddsnät av tråd avsett som skydd mot möss ska vara utfört av krenelerad tråd, 
eller ha likvärdig fixering av tråd, med största maskvidd 5 mm och minsta trådtjocklek 1 mm.  

Skyddsnät av tråd avsett som skydd mot insekter ska vara utfört med maskvidd cirka 2 mm och 
minsta trådtjocklek 0,2 mm. Skyddsnät ska vara utfört av samma material som fästram och vara 
lätt utbytbart. 

Ytterväggsgaller utan fästram 

Ytterväggsgaller ska vara utfört enligt SIS 827102. 

Ytterväggsgaller med fästram 

Ytterväggsgaller ska vara utfört enligt SIS 827101 och ha löstagbar gallerinsats. 

Gallerinsats ska vara monterad i fästram som är fastsatt i vägg. Gallerinsats ska, med verktyg, 
från utsidan kunna sättas in i och tas bort från fästram. 

Huv 
Huv för takanslutning ska vara anpassad till takgenomföring enligt SIS 827205 och anslutas 
vattentätt till takgenomföring och så att vattenavrinning utåt säkerställs. 

Huv ska vara utförd så att kanalöppningar inte kan friläggas utan hjälp av verktyg. 

Skyltning 
Luftdon ska vara försett med skylt som anger 

– typ och beteckning 

– k-faktor eller diagram med samband flöde–tryckfall 

– tillverkare. 

Uppgifter att redovisa 
Följande uppgifter ska kunna redovisas på uppmaning 

– typ och beteckning 

– mått (inklusive mått för infästning) 

– vikt 

– material 

– ytbehandling (in- och utsida) 

– högsta korrosivitetsklass som varan är avsedd för 

– rengörbarhet och tvättbarhet 

– totaltryckfall som funktion av lufthastighet eller luftflöde inom rekommenderat driftområde 
redovisat enligt SS-EN 12238 

– ljuddata vid olika luftflöden 

– A-vägd ljudnivå i efterklangsfält vid 10 m2 ekvivalent ljudabsorptionsarea 

– ljudeffektsnivå i oktavband vid olika luftflöden 

– ljuddämpning i oktavband 
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– kastlängd och spridningsbild redovisad enligt SS-EN 12238 

– metod för mätning av luftflöde enligt Forskningsrådet Formas skrift T9:2007 Metoder för 
mätning av luftflöden i ventilationsinstallationer 

– luftflöde som funktion av inställning och uppmätt tryckfall 

– rekommenderad metod för flödesmätning på installerat don 

– brandteknisk klass samt klassifikationsstandard. 

UTFÖRANDEKRAV 

Dragkriterier 
Tillåten högsta lufthastighet inom vistelsezon får inte överskridas. 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Ange under aktuell kod och rubrik 

– luftflöde och om luftflöde har redovisats per don eller per rum 

– totaltryckfall 

– korrosivitetsklass enligt tabell AMA Q/1, alternativt material och 
ytbeläggning 

– kulör 

– mått och vikt 

– högsta tillåtna A-vägda ljudnivå i efterklangsfält vid 10 m2 rumsabsorption 
eller högsta tillåtna ljudeffektnivå uppdelad på oktavband 

– egendämpning per oktavband 

– om luftdon ska ha fast mätuttag för luftflödesmätning 

– om luftdon ska injusteras med förinställningsmetoden 

– rengörbarhet, tvättbarhet 

– brandteknisk klass samt klassifikationsstandard, till exempel material och 
ytskiktsklass 

– om krav på obrännbart material finns 

– om don i undertak ska placeras symmetriskt 

– tillbehör. 

Beakta krav på mätbarhet vid placering av don. 

KVALITETSKRAV PÅ MONTERADE LUFTDON 

Dragkriterier 
Ange krav på högsta tillåtna lufthastighet inom vistelsezon. Se till exempel 
VVS Tekniska föreningens skrift R1: Riktlinjer för specifikation av 
inneklimatkrav. 

QMA SAMMANSATTA LUFTDON M M 
Under denna kod och rubrik anges till exempel sammansatta kåpor för 
storkök. 

Ange 

– typ av kåpa 

– typ av filter och rengöringsbarhet för dessa 

– antal och dimension för kanalanslutningar 

– typ av belysning 

– krav på brandsläcksystem 

– krav på behandling/rening av frånluft 

– på vilken höjd över golv kåpan ska monteras 
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– behov av täckmantel mellan kåpa och undertak 

– om kåpa ska utföras med möjlighet till injustering. 

Samråd med berörda projektörer. 

QMA.1 Sammansatta kåpor 
Under denna kod och rubrik anges till exempel sammansatta kåpor för 
storkök. 

Ange 

– typ av kåpa 

– typ av filter och rengöringsbarhet för dessa 

– antal och dimension för kanalanslutningar 

– typ av belysning 

– krav på brandsläcksystem 

– krav på behandling/rening av frånluft 

– på vilken höjd över golv kåpan ska monteras 

– behov av täckmantel mellan kåpa och undertak 

– om kåpa ska utföras med möjlighet till injustering. 

Samråd med berörda projektörer. 

QMB UTELUFTSDON 
Uteluftsdon ska vara provade med avseende på vattenmedryckning enligt SS-EN 13030. 

I utrymmen där sanitär olägenhet på grund av smådjur kan befaras bör 
föreskrivas att huvar och galler ska ha skyddsnät med 5 mm maskvidd. 

Ange krav på lägsta värde för vattenmedryckning. 

Beakta avstånd till fönster i vertikalled med avseende på brand. 

QMB.1 Uteluftsdon med ytterväggsgaller 
Ange 

– mått 

– lufthastighet över gallrets nettoarea 

– tryckfall 

– om ytterväggsgaller ska förses med fästram 

– om ytterväggsgaller ska vara lätt demonterbart för rengöring utan hjälp av 
verktyg 

– om nät ska vara demonterbart för rengöring 

– om ytterväggsgaller ska vara kanalanslutet 

– korrosivitetsklass enligt tabell AMA Q/1, alternativt material och 
ytbeläggning. 

Ange i klartext enligt alternativ i specifikationsmatris 

– material i fästram och i insats 

– om ytterväggsgaller ska vara försett med skyddsnät och i så fall typ av nät. 

Se exempel under matris. Rem
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Specifikationsmatris RA QMB.1/1. 

 

Exempel: 

QMB.1 Uteluftsdon med ytterväggsgaller 

Ytterväggsgaller med fästram och insats av rostfritt stål EN 1.4301 enligt SS-
EN10088-2:2005 eller enligt SS-EN 10088-3:2005 och med insektssäkert 
skyddsnät. 

Undvik att förse ytterväggsgaller med skyddsnät i de fall galler är 
svåråtkomligt placerat. 

I de fall risk finns för igensättning av ytterväggsgaller bör skyddsnät undvikas 
eller öppningsbart galler föreskrivas. 

Beakta 

– risken för igensättning vid olämplig placering av ytterväggsgaller 

– risken för vattenmedryckning vid dimensionering av lufthastighet genom 
ytterväggsgaller. 

QMB.2 Uteluftsdon med huv 
Ange 

– mått 

– luftflöde 

– tryckfall 

– lufthastighet över intagets nettoarea 

– om huv ska vara utförd så att kanalöppningar kan friläggas utan hjälp av 
verktyg 

– korrosivitetsklass enligt tabell AMA Q/1, alternativt material och 
ytbeläggning. 

Ange i klartext enligt alternativ i specifikationsmatris 

– form 

– material 

– huvudsaklig lufttransportriktning 

– om huv ska vara försedd med skyddsnät och i så fall typ av nät. 

Se exempel under matris. 
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Specifikationsmatris RA QMB.2/1. 

 

Exempel: 

QMB.2 Uteluftsdon med huv 

Rund huv av plast med lufttransportriktning uppåt och med insektssäkert 
skyddsnät. 

Undvik att förse uteluftshuv med skyddsnät i de fall huv är svåråtkomligt 
placerad. 

Beakta 

– risken för igensättning vid olämplig placering av huv 

– risken för vattenmedryckning vid dimensionering av lufthastighet genom 
huv. 

QMB.3 Skydd till uteluftsintag 
Skyddsgaller ska vara utfört så att kanalöppning inte kan friläggas utan verktyg. 

Ange dimensionerande belastning på skyddsgaller i det fall det monteras 
horisontalt. 

QMB.30 Skyddsgaller och skyddsnät i kombination till uteluftsintag 

QMB.31 Skyddsgaller till uteluftsintag 

QMB.32 Skyddsnät till uteluftsintag 

QMB.33 Skyddshuv till uteluftsintag 

QMC TILLUFTSDON 

Uppgifter att redovisa 
För låghastighetsdon ska följande kunna redovisas på uppmaning enligt SS-EN 12239 

– totaltryckfall över donet som funktion av primärluftflödet 

– utbredning av isovelen 0,25 m/s 

– primär temperaturdifferens (3 K eller 3 K och 6 K, alternativt även 9 K) 

– induktionsgrad. 
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För låghastighetsdon ska redovisas storleken på den närzon inom vilken lufthastigheten 
överstiger 0,2 m/s. 

För tilluftsdon av textilmaterial ska följande uppgifter kunna redovisas på uppmaning 

– tygsort 

– mått och vikt 

– dragstyrka längs och tvärs 

– brandteknisk klass samt klassifikationsstandard 

– högsta och lägsta tillåtna drifttemperatur 

– resistens mot kemiska ämnen 

– tvättbarhet samt permeabilitet efter tvätt 

– samband mellan flöde och tryckfall. 

Skyltning 
Luftdon av textil ska vara försett med beständig märklapp som anger 

– tillverkare 

– tygsort och tjocklek 

– tvättbarhet. 

Ange under aktuell kod och rubrik 

– typ av luftdon 

– anslutning 

– om luftdon ska vara fast eller inställbart 

– kastlängd l0,2 och spridningsbild 

– inställningsvärde för kastlängd för inställbara tilluftsdon 

– om tilluftsdon ska vara försett med filter 

– ljudalstring. 

Ange om don ska vara av typ låghastighetsdon och i så fall 

– utförande 

– material och typ av luftfördelare för låghastighetsdon. 

Ange i klartext under aktuell kod och rubrik enligt alternativ i 
specifikationsmatris 

– typ av luftdon 

– flöde/spridningsbild. 

Se exempel under matris. 

Specifikationsmatris RA QMC/1. 

 

Exempel: 

QMC Tilluftsdon 
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Perforerat don med lös anslutningslåda och fast spridningsbild. 

Tilluftsdon av textilmaterial 
Tilluftsdon av textilmaterial används som lågimpulsdon för deplacerande 
lufttillförsel, som dysförsedd tilluftskanal eller en kombination av båda typer. 
Beakta att luftdon av textil på sikt kan sättas igen och kräver tvättning. 
Flödesstyrning av fläktar lämpligare än tryckstyrning. Ventilationskanaler av 
textilmaterial anges under QLC.2. 

Ange 

– mått 

– materialkvalitet, till exempel tygsort och tjocklek 

– krav på genomsläpplighet för tyg för att klara föreskrivna luftflöden 

– för dysdon storlek, antal och placering av dysor samt kanalens dimension 

– form, till exempel runt, halvrunt 

– upphängningssystem, till exempel upphängning med vajer eller skena 

– kulör 

– krav på om tyg ska ha invävda metalltrådar för att förhindra statisk 
elektricitet 

– brandteknisk klass samt klassifikationsstandard, till exempel material och 
ytskiktsklass 

– högsta och lägsta förekommande drifttemperatur. 

QMD ÖVERLUFTSDON 
Ange 

– om överluftsdon ska vara utfört med genomgående kanal i byggnadsdel 

– om överluftsdon ska vara utfört med eller utan akustikbaffel. 

Ange i klartext enligt alternativ i specifikationsmatris 

– typ av luftdon 

– ljuskrav 

– ljudkrav 

– luftflöde 

– tryckfall. 

Se exempel under matris. 

Specifikationsmatris RA QMD/1. 

 

Exempel: 

QMD Överluftsdon 

Icke ljusgenomsläppligt ljuddämpande överluftsdon. 

Samråd med berörd projektör om överluftsdon ska vara i form av spalt över 
eller under dörr. 

QME FRÅNLUFTSDON 
Ange under aktuell kod och rubrik 

– om don ska innehålla filter 
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– om don ska vara försett med automatisk återgång från forceringsflöde till 
grundflöde. 

Ange i klartext under aktuell kod och rubrik enligt alternativ i 
specifikationsmatris 

– typ av luftdon 

– anslutning 

– flöde. 

Se exempel under matris. 

Specifikationsmatris RA QME/1. 

 

Exempel: 

QME Frånluftsdon 

Inställbart perforerat don utan anslutningslåda. 

QMF AVLUFTSDON 
I utrymmen där sanitär olägenhet på grund av smådjur kan befaras föreskrivs 
huvar med skyddsnät. 

Beakta avstånd till fönster i vertikalled och intilliggande fasad med avseende 
på brand. 

QMF.1 Avluftsdon med ytterväggsgaller 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Ange 

– luftflöde 

– tryckfall 

– mått 

– om ytterväggsgaller ska förses med fästram 

– om ytterväggsgaller ska vara lätt demonterbart för rengöring utan hjälp av 
verktyg 

– om ytterväggsgaller ska vara kanalanslutet 

– korrosivitetsklass enligt tabell AMA Q/1, alternativt material och 
ytbeläggning. 

Ange i klartext enligt alternativ i specifikationsmatris 

– material i fästram och i insats 

– om ytterväggsgaller ska vara försett med skyddsnät och i så fall typ av nät. 

Se exempel under matris. 
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Specifikationsmatris RA QMF.1/1. 

 

Exempel: 

QMF.1 Avluftsdon med ytterväggsgaller 

Ytterväggsgaller med fästram och insats av rostfritt stål EN 1.4301 enligt SS-
EN 10088-2 eller enligt SS-EN 10088-3 och med insektssäkert skyddsnät. 

Undvik att förse ytterväggsgaller med skyddsnät i de fall galler är 
svåråtkomligt placerat. 

I de fall risk finns för igensättning av galler bör skyddsnät undvikas eller 
öppningsbart galler föreskrivas. 

QMF.2 Avluftsdon med huv 

MATERIAL- OCH VARUKRAV 
Ange 

– luftflöde 

– tryckfall 

– mått 

– om ytterväggsgaller ska förses med fästram 

– om ytterväggsgaller ska vara lätt demonterbart för rengöring utan hjälp av 
verktyg 

– om ytterväggsgaller ska vara kanalanslutet 

– korrosivitetsklass enligt tabell AMA Q/1, alternativt material och 
ytbeläggning. 

Ange i klartext enligt alternativ i specifikationsmatris 

– material i fästram och i insats 

– om ytterväggsgaller ska vara försett med skyddsnät och i så fall typ av nät. 

Se exempel under matris. 
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Specifikationsmatris RA QMF.2/1. 

 

Exempel: 

QMF.2 Avluftsdon med huv 

Rund huv av plast med lufttransportriktning uppåt och med insektssäkert 
skyddsnät. 

QMF.21 Avluftsdon med fast huv 

QMF.22 Avluftsdon med rörlig huv 

QMF.3 Skydd till avluftsöppning 
Skydd ska utföras så att kanalöppning inte kan friläggas utan verktyg. 

Ange dimensionerande belastning på skydd i det fall det monteras horisontalt. 

QMF.30 Skyddsgaller och skyddsnät i kombination till avluftsöppning 

QMF.31 Skyddsgaller till avluftsöppning 

QMF.32 Skyddsnät till avluftsöppning 

QMG KOMBINERADE UTELUFTS- OCH AVLUFTSDON 
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