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Svensk Ventilations synpunkter inför samrådsmötet om EU 1253/2014 
Inför samrådsmötet om EU 1253/2014 vill vi att Energimyndigheten beaktar följande saker.  
Kursiv text hänvisar till Preparatory Review Study, TASK 6. Options.  

Synpunkter som rör icke-bostadsaggregat (NRVU) 
Punkterna är rangordnade med den viktigaste först. 

1. 4.7 BVU-Leakages (NRVU) 
Allra viktigast är att den förnyade förordningen kräver att tillverkarna tar hänsyn till de 
oundvikliga inre läckagen när de beräknar SFPint. Detta är något som nordiska tillverkare har 
gjort i flera decennier när det gäller vanliga SFP-mått, och är viktigt för att få rättvisa 
spelregler. Med nuvarande skrivning kan tillverkare basera beräkningen av SFPint på 
bruttoflödet, som ju är större än det luftflöde som faktiskt kan användas i byggnaden. Den 
tillverkare som bortser från inre läckage får en oförtjänt fördel genom att det blir lättare att 
uppfylla förordningens krav på SFPint. I särskilda avsnitt längre ner i detta dokument bemöter 
vi uttryckligen argumenten emot att ta hänsyn till inre läckage. 

2. 4.2 Minimum requirements HRS efficiency  
Revisionsstudiens primärspår (Primary Track) är helt klart att föredra. Primärspåret skapar 
inga nya kryphål. Annat är det med parallellspåret (Parallel Track), som innebär att kraven 
beror på klimatet på orten där enheten installeras och hur enheten används byggnaden. 
Argumenten för parallellspåret är visserligen bra – värmeåtervinning borde inte krävas där den 
inte behövs – men risken för ett stort kryphål avskräcker. Eurovent har föreslagit ett mindre 
dåligt alternativt parallellspår som styr upp friheten och förminskar kryphålet. Alltså: 

a. Svensk Ventilation föredrar primärspåret, alltså krav på värmeåtervinning som 
någorlunda liknar den nuvarande förordningens. 

b. Om parallellspåret införs så föredrar vi Eurovents alternativa förslag med snävare 
drifttider och utomhustemperaturer. 

3. 2.2.2 BVUs having a heat exchanger and heat pump for heat recovery  
Ventilationsenheter med värmepumpstillsats borde inte vara undantagna, utan bedömas som 
om värmepumpen inte vore på plats. Krav om värmeåtervinning och SFPint kan då tillämpas 
även på dessa enheter. Nuläget utgör ett kryphål, eftersom det räcker att förse en 
ventilationsenhet med en liten värmepump för att slippa tillämpa förordningen.  

4. 4.8 Frost protection  
Det är rimligt att ställa informationskrav om huruvida enheten är lämpad för kalla klimat och 
hur den avfrostas. Det är tillräckligt att göra det på ett enkelt sätt, utan att ange hur mycket 
energi som avfrostningen använder. 

5. 4.6 Controls  
Vi stödjer revisionsstudiens förslag till SFPint-bonus för enheter med styrning.  

6. 4.1 Including humidity recovery (NRVU) 
Vi stödjer revisionsstudiens förslag att inkludera ett bidrag från fuktåtervinning i 
verkningsgraden för energiåtervinning. 
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Synpunkter som rör bostadsaggregat (RVU) 
Punkterna är ej rangordnade 

• 2.2.3 Multifunctional Residential BVUs (RVU) 
Bostadsaggregat med extrafunktioner i form av rumsvärme, rumskyla eller tappvarmvatten bör 
stanna inom sin nuvarande förordning EU 1253/2014 (alltså inte flyttas över till EU 206/2012, 
något som har diskuterats). 

• 3.1 Ventilation Performance (RVU) 
Svensk Ventilation avstyrker VPI (Ventilation Performance Indicator). VPI innefattar hela 
ventilationssystemets förmåga i den aktuella byggnaden, och beror på så mycket mer än 
aggregatet ‒ saker som aggregattillverkaren inte råder över. 

• 3.2 New list of CTRL-factors (RVU) 
Tillverkarna råder ofta inte över vilken styrning som till slut installeras. Svensk Ventilation 
avråder därför från de komplicerade föreslagna CTRL-faktorerna enligt Annex 1. Om 
förordningen ska skärpas för att premiera energieffektiv styrning borde man istället premiera 
enheter (aggregat och frånluftsfläktar) som kan hantera olika typer av energieffektiv 
styrning. 

• 3.3.4 Adjusted definition of ηt (RVU) 
3.3.5 Energy frost protection depends on actual airflow (RVU) 
Det vore bra att korrigera verkningsgraden för läckage, men dagens mätmetoder enligt 
EN 13141-7, EN 13141-8 och FprEN 13142 ger inte jämförbara resultat. 

• 3.6.1 Reference externa pressure difference (RVU) 
Vi instämmer i slutsatsen att man bör behålla referentrycken 50 Pa. 

• 3.9 Frost protection (RVU) 
Att använda en tabell över avfrostningsstrategier, exempelvis den föreslagna Table 31, riskerar 
att utesluta goda avfrostningsmetoder som inte finns med i tabellen. Vi föredrar att behålla den 
befintliga schablonmässigt fastställda definitionen Qdefr, och att kräva information om 
huruvida enheten är lämpad/testad för kalla klimat. 

• 3.10 Adjustments Energy Label (RVU) 
Etiketten borde visa aggregatets referensflöde, inte som idag maxflöde. Alla övriga 
etikettparametrar hänför sig till referensflödet. (Denna sak finns inte med i förstudien.) 

• 3.10.4 Add Ventilation Performance Indicator (RVU) 
Svensk Ventilation avstyrker VPI, så vi vill självklart inte ha det med i energimärkningen. Se 
ovan, 3.1 Ventilation Performance (RVU).  
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Huvudargument för att ta hänsyn till inre läckage 
Innan vi bemöter argumenten mot att ta hänsyn till inre läckage, påminner vi om de närmast 
självklara argumenten för att ta hänsyn till inre läckage. 

• Luftkvalitet 
Att uppmärksamma, kontrollera och minimera det inre läckaget driver branschen att 
säkerställa luftkvaliteten inomhus. Att inte göra det är att bortse från ventilationens 
huvuduppgift: att föra bort förorenad luft från utrymmen där människor vistas. 

• Nytta för kund och brukare 
Ventilationssystem specificeras för vissa uteluftsflöden. Om man redovisar och tar hänsyn till 
inre läckage, så kommer luftflöden och energianvändning att bättre stämma överens med 
verkliga förhållanden i den faktiska installationen. Att inte göra det är att lura kunden. 

• Energieffektivitet 
Att ta hänsyn till det inre läckaget driver produktutvecklingen mot produkter med lägre 
läckage, vilket innebär energieffektivare installationer i praktiken. 

 

Så bemöter vi argumenten mot att ta hänsyn till inre läckage 
Inre läckage i ventilationsaggregat orsakar både (oönskad) återcirkulation och energiförluster. 
Återcirkulationen kan undvikas med bra konstruktioner och energiförlusterna kan man ta hänsyn till 
när man beräknar effekt och SFP-värden. 

Aspekt Argument mot att ta 
hänsyn till inre läckage 

Så bemöter vi argumenten 

Försumbar 
inverkan 

Att räkna med inre läckage 
är onödigt eftersom det har 
mycket liten inverkan på 
SFPint-värdet. 

Kundernas val av princip 
för värmeväxling påverkas 
inte. 

De förslagna gränserna för OACF och 
EATR uppskattas påverka SFPint med 
cirka 15 %. 

Att inte ta hänsyn till inre läckage ger en 
oförtjänt fördel för roterande värmeväxlare 
framför mer läckagesäkra 
motströmsväxlare och batteriåtervinning. 

Svårt att 
beräkna 

Det är krångligt och svårt 
att ta hänsyn till inre 
läckage. Etablerade 
beräkningsmetoder saknas. 

Ventilationsindustrin i Sverige har sedan 
1990-talet tagit hänsyn till det inre läckage 
när man beräknar energianvändning. 
Produkternas täthet och tryckbalans har 
förbättrats till låg kostnad. Den kommande 
uppdateringen av EN 308 kommer att 
innehålla metoder för att bestämma 
frånluftsläckage (EATR) och 
uteluftskorrektion (OACF) 

Svårt för 
mindre 
företag 

Tillverkare som inte har 
egna laboratorier och inte 
själva tillverkar 
värmeväxlarna saknar 
tillgång till ingångsdata för 
beräkningarna. 

En förenklad metod för att beräkna SFPint 
har tagits fram av Eurovent, och kommer 
att publiceras inom kort. Metoden använder 
ingångsdata från värmeväxlartillverkaren. 
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Andra argument för att ta hänsyn till inre läckage 

• Minimerat inre läckage minimerar också risken att värmeväxlaren bidrar till spridning av 
sjukdomar som sprids med partiklar eller aerosol i luften. 

• Standarden EN 16798-3, som är knuten till Direktivet om byggnaders energiprestanda, säger i 
avsnitt 9.8 att läckage, också det inre, ska undvikas. Standarden definierar också de relevanta 
nyckeltalen för inre läckage: OACF och EATR. 

• Drivkraften att utveckla säkrare och effektivare produkter måste upprätthållas. 
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Detaljerade argument från Eurovent 
Argumenten ovan baseras till stor del på nedanstående resonemang som har sammanställts inom 
Eurovent. 

Because of the Internal leakages in NRVUs there is both recirculation of extract air and significant 
energy losses. The recirculation can be avoided through design and the energy losses can be accounted 
for in the calculation of absorbed power and SFP values. 

• The impact on SFPint of the proposed limits for OACF and EATR is estimated to 15% so it is 
significant. 

• In Sweden, the leakages have been included in the calculation of power consumption since the 
1990s; which shows that it is possible to do. The effect has been positive because manufactures set 
the EATR to zero by including additional pressure drop where needed so recirculation is minimized. 
Sealing and balancing systems have been improved with a minimum of cost.  

• Transparency of product performance will be improved.  
• It is a great opportunity to improve the energy efficiency of NRVUs with minimal cost. 
• OACF correction will reduce the difference between measured and calculated values. 
• The Correction of EATR will drive the industry to solution where no exhaust air leakage takes place 

in AHU 
• Using the correction will promote fair competition and transparency between manufacturers and 

between energy recovery types. 
• With the elimination of EATR we will develop installations that are more resilient against the spread 

of air borne infectious deceases with less risk of cross contamination of the supply air with aerosols 
carrying infectious diseases. 

• EN 16798-3 Energy performance of buildings states in section 9.8 that leakages, including the 
internal leakages, shall be avoided. The standard also defines OACF and EATR. 

If the effect of the internal leakages in the calculation of NRVU power consumption and SFPint is 
ignored, then: 

a) We will not gain any major improvement in energy efficiency of NRVU in the European market. 
b) Only the worst cases (EATR > 5% and 0.9<OACF>1.1) will be excluded with the proposed 

limitations. 
c) There will be no real impact on the marketplace, customers will not pay any attention to the EATR 

and OACF figures. 
d) The regulation would favor rotary heat exchangers over other types of energy recovery because it 

considers the high thermal efficiency and lower pressure loss of the rotors but ignores the leakages 
which benefits rotors.  

e) The potential for better sealing systems for rotors will go undeveloped as long as there is no 
incentive to development. Inclusion of the leakages in the calculation of power consumption for a 
NVRU would provide that incentive. Better sealing would reduce recirculation of air and improve 
the indoor air quality. 

 

Frågor med anledning av dessa synpunkter kan ställas till: 
Erik Österlund, e-post erik.osterlund@svenskventilation.se, tel. 08-762 75 56 
 
Svensk Ventilation är en branschorganisation för ventilationsföretag i Sverige. Medlemmarna är tillverkare, 
installatörer, serviceföretag, återförsäljare och konsulter. Tillsammans sysselsätter våra medlemsföretag cirka 
10 000 personer och omsätter cirka 18 miljarder kronor per år i Sverige. Svensk Ventilations vision är Ett 
hälsosamt och energieffektivt inomhusklimat för alla. 


	Svensk Ventilations synpunkter inför samrådsmötet om EU 1253/2014
	Synpunkter som rör icke-bostadsaggregat (NRVU)
	Synpunkter som rör bostadsaggregat (RVU)
	Huvudargument för att ta hänsyn till inre läckage
	Så bemöter vi argumenten mot att ta hänsyn till inre läckage
	Andra argument för att ta hänsyn till inre läckage
	Detaljerade argument från Eurovent


