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Information om 
uppgiftslämnare
Datum: den 13 september 2018
Företag/organisation: Svensk Ventilation
Kontaktperson: Erik Österlund
E-postadress: erik.osterlund@svenskventilation.se
Kod Svar / kommentar
Q Figur AMA Q/1. Tillåten 
läckfaktor

Täthetsklass E bör tas bort. Klassen saknar stöd i relevant svensk och europeisk standard.

Q Materialet Zink-magnesium (ZM) bör läggas till.
Zink-magnesium är ett material på stark frammarsch och bör vara med som ett material som 
AMA förespråkar. Materialet har i vissa avseendnde samma korrosivitetsegenskaper som 
syrafast stål (C5)

Q
Tabell AMA Q/1

Materialet Zink-magnesium (ZM) bör läggas till.

Q
Tabell RA Q/2.

Saknas enhet på tjockleken i tabellen (m)

Q
MATERIAL- OCH 
VARUKRAV

Materialet Zink-magnesium (ZM) bör läggas till.

QGB Luftfilter Under uppgifter att redovisa bör hänvisning av standard kompletteras med vilken del av 
standarden som avses. ”– filterklass enligt ISO 16890” bör vara ”– filterklass enligt ISO 16890-1”

QGB Luftfilter ”– brandteknisk klass enligt UL 900 (UL = Underwriters Laboratories).” bör tas bort. I princip 
används inte UL-klassning för filter i Sverige. Tveksam om någon filtertillverkare har UL-
klassning för svenska produkter.

QGB Luftfilter Under MATERIAL- OCH VARUKRAV  bör filterklass hänvisa till standard och berörd del. ”– 
filterklass” skall vara ”– filterklass enligt SS-EN ISO 16890-1”

QGB Luftfilter Hänvisning till fel del av standarden. ” – att stofthållningsförmåga enligt SS-EN ISO 16890-1 inte 
ger underlag för beräkning av filters brukstid eller egenskaper vid drift” skall vara ”…SS-EN ISO 
16890-3…”

QGB Tabell RA QGB/1 EN 16798-3 håller på att revideras och den kommande tabellen ser något annorlunda ut ODA 1/ 
SUP 1 är 70 % istället för 60 %
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QGB Tabell RA QGB/1 Den kommande EN 16798-3 rekommendera molekylärfilter i vissa fall. Se tabell nedan.

QJ Spjäll, flödesdon, 
bl.don

Tilläggsmening i första stycket: 
"Vid täthetskrav D för kanalsystem är täthetskrav C för spjäll, flödesdon och blandningsdon 
tillräcklig." 
Motiv: Spjällstandarden SS-EN 1751 saknar täthetsklass D (Klass C är den tätaste 
höljesklassen).

QJB LUFTSPJÄLL
Figur AMA QJB/1.

Tryckklasserna bör ritas in som horisontella linjer i diagrammet.

QJC Brand- och 
brandgasspjäll

Ändra första raden i Uppgifter att redovisa så att trycket stämmer med teststandardens krav 
enligt SS-EN 1366-2:
- läckfaktor i l/(s × m2) vid tryckskillnaden 300 Pa. 

QJC.1 Ändra första stycket till:
"Spjäll i enlighet med SS-EN15650."
Motiv: att hänvisa till aktuell produktstandard

QJC.1 Ändra RA-textens andra och tredje stycke till:
"Under denna kod och rubrik anges spjäll som ska stänga vid brand i brandteknisk klass E och 
täthetsklass S.
Ange under vilken tid brandteknisk klass E ska uppfyllas, till exempel E 60.                        Ange 
om täthetsklass S ska uppfyllas, till exempel E 60S."

QJC.1 Lägg till: "Spjäll ska monteras enligt leverantörens dokumenterade anvisningar."
QJC.2 Ändra första stycket till:

"Spjäll i enlighet med SS-EN15650."
Motiv: att hänvisa till aktuell produktstandard
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QJC.2 Ändra RA-textens andra och tredje stycke till:
"Under denna kod och rubrik anges spjäll som ska stänga vid brand i brandteknisk klass EI och 
täthetsklass S.
Ange under vilken tid brandteknisk klass EI ska uppfyllas, till exempel EI 60.                        Ange 
om täthetsklass S ska uppfyllas, till exempel EI 60S."

QJC.2 Lägg till:
"Spjäll ska monteras enligt leverantörens dokumenterade anvisningar."

QJC.3 Lägg till som RA-text:
"Under denna kod och rubrik anges spjäll för brandskydd som används i särskilda fall där 
analytisk dimensionering med tillhörande utredning har gjorts."

QJC.3 Tag bort satsen "Beakta att tryckfallet ökar vid försmutsning.". Alla produkter får ökat tryckfall vid 
försmutsning. Risken är inte mer relevant för backströmningsskydd än för andra komponenter. 
Normalt så används backströmningsskydd i tilluftssystem där luften alltså är filtrerad.

QJC4 Bör döpas om till Rökkontrollspjäll enligt SS-EN 12101-8.
QJC.8 Exemplet bör ändras till "rökdetektor eller smältbleck". Rökdetektor är nämligen den 

detekteringsmetod som anges i allmänna rådet till BBR 5:2551.
QJD.1 
Tryckavlastningsspjäll

RA-temen "om spjäll ska vara P-märkt" är vilseledande och bör tas bort. P-märkta 
tryckavlastningsspjäll finns knappt.

QJD.1 
Tryckavlastningsspjäll

Täthetsklass 3 är olämpligt som AMA-krav. Täthetsklass 3 är bra att kräva vid risk för kallras, dvs 
där spjället ska öppna mot det fria. Men tryckavlastningsspjäll används även där kallras inte kan 
uppkomma, t ex inom en byggnad.  "Spjäll ska vara utfört i lägst täthetsklass 3 enligt figur AMA 
QJB/1." bör flyttas till RA.

QL
Fogning

"Kanal ska fogas så att vassa komponenter inte sticker in i kanalen."
Om man menar "vassa kanter och spetsiga föremål", så kan man skriva det istället för "vassa 
komponenter".

QL
Kanaler av rostri stålplåt

"Ange om kanal av rostfri stålplåt ska vara polerad."
Bättre att skriva att plåten ska vara blank.

QL
Täthetskrav för 
kanalsystem

Täthetsklass E bör tas bort. Klassen saknar stöd i relevant svensk och europeisk standard.
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QLB.1 Följande krav är svårt att uppfylla för dimensioner mindre än 100 mm:
"Anslutning av kanal till demonterbart luftdon ska utföras så att nithuvud respektive skruvskalle är 
vända mot kanalens insida."
Förslag: 
"Anslutning av kanal med dimension 100 mm eller större till demonterbart luftdon ska utföras så 
att nithuvud respektive skruvskalle är vända mot kanalens insida."

QLB.2 Metallkanaler och kanaldetaljer med rektangulärt tvärsnitt ska vara utförda av varmförzinkad 
stålplåt och med dimensioner enligt SS-EN 1505. Läsaren förleds tro att EN 1505 säger något 
om materialet.

QLB.2 Böj med 45 graders vinkel eller större ska utföras med innerradie större eller lika med 100 mm 
eller med inre svepsida knäckt 2×45° av två 45 graders böjar. (Se artikel AMA-nytt 1/2001)

QLC Ny standard på gång: FprEN 17192. Kan hinna publiceras före årskiftet. Innehåller krav på täthet, 
tryckfall, temperaturtålighet, brandsäkerhet, hållfasthet och mikrobiell påväxt.

QLE
MATERIAL- OCH 
VARUKRAV

Luckor ska vara försedda med ram. Varför? Är det ett hållfasthets- eller ett personsäkerhetskrav?

QM... Kompletera materialtabeller under QM… med Zink-magnesium
YHB.57
Täthetskontroll av 
kanalsystem
Kommentar

Detta stycke har en del direkta fel: SS-EN 16211 behandlar inte täthet och hållfasthetsmätningar 
av ventilationssystem. Dessutom är typgodkännandet inte längre den enda oberoende 
granskningsmetoden för täthet och hållfasthet. Man kan numer även tredjepartscertifiera 
kanalsystemens täthet och hållfasthet (Eurovent Certita Certification).
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YHB.57
Täthetskontroll av 
kanalsystem
Förslag till ny text

Läckluftsflöde ska i första hand mätas vid projekterat drifttryck, men om inget anges ska det 
mätas vid 400 Pa. Testtrycket får vara lägst 200 Pa och inte högre än kanalsystemet är godkänt 
för. 
Summan av uppmätt Iäckluftsflöde och mätfel får inte överskrida för angiven täthetsklass 
föreskrivet värde.
Som kanalsystemets ekvivalenta omslutningsarea räknas dess yttre begränsningsyta som 
beräknas enligt SS-EN 14239.
Täthet och hållfasthet ska testas för
ꞏ cirkulära system enligt SS-EN 12237
ꞏ rektangulära system enligt SS-EN 1507. 
Täthetskontroll ska utföras som stickprov, vardera med ca 25 m² kanalomslutningsarea. 
Kontrollerad kanalomslutningsarea ska i varje prov vara minst 10 m². 
Aggregat i driftfärdigt skick ska kontrolleras separat.
Täthetskontroll av kanalsystem ska utföras med över- eller undertryck beroende på drifttryck.
Täthetskontroll av typgodkända eller tredjepartscertifierade kanalsystem i föreskriven täthetsklass 
ska kontrolleras enligt följande:
ꞏ cirkulära kanaler ska kontrolleras till 10 procent av totala kanalsystemets omslutningsarean
ꞏ övriga kanaler till 20 procent av totala kanalsystemets omslutningsarean
Om föreskrivna täthetskrav inte uppfylls ska kontrollen utsträckas till att omfatta ytterligare 
samma procentandel kanalsystem. Om kraven inte heller uppfylls vid denna kontroll ska 
kontrollen utsträckas till att omfatta hela kanalsystemet.
Täthetskontroll av ej typgodkända eller tredjepartscertifierade kanalsystem ska omfatta 100 
procent av totala kanalsystemets omslutningsarea.
Beställaren ska i varje särskilt fall ge anvisning om vilka delar av kanalsystem och aggregat som 
ska kontrolleras.
Täthetskontroll ska dokumenteras på blankett enligt bilaga YTC/5 eller likvärdig blankett.
Kanalansluten värmeväxlare ska kontrolleras med avseende på täthet mot luftläckning på samma 
sätt som anslutande kanalsystem.


