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Värmeåtervinning

+Hög verkningsgrad
+Liten plats
+Fuktåtervinning möjlig
+Enkel avfrostning (eller ingen)

- Risk för läckage

+Hög verkningsgrad
+liten läckage

-+komplex avfrostning

- Stor plats

+Ingen läckage
+flexibel placering
+komplex avfrostning

- Lägre verkningsgrad



Värmeåtervinning





Intern läckage i 
luftbehandlingsaggregat.

Eurovent 6/15 – 2021 är 
översatt till Svenska





8

Luftkvalitet

Kan påverkas negativt av läckage



9

Energiförbrukning

Kan öka på grund av läckage



Referenser



Typer av läckage

Inre läckage vid värmeväxlaren



Typer av läckage

Inre läckage vid värmeväxlaren



Typer av läckage

Yttre läckage



Typer av läckage

Läckage förbi filter



Typer av läckage

Läckage mellan avluftshuv och uteluftsintag



EN 16798-3 innehåller två 
definitioner av det interna läckaget:



OACF & EATR

OACF EATR



OACF & EATR

OACF – Outdoor Air Correction factor  Uteluftkorrektionsfaktorn

EATR – Extract air transfer ratio  Andel överförd frånluft 

Båda nyckeltalen definieras i EN 16798-3 och i kommande prEN 308.

Mätmetoder beskrivs i prEN 308.

Ingår i Eurovent Certification prestanda prov 



EN 16798-3 2018: 9.8.2



OACF

OACF = 1.1

1 m3/s

1 m3/s1.1 m3/s

1.1 m3/s 1 m3/s

1 m3/s



EN 16798-3 2018: 9.8.2



EATR

EATR=1%

1.01 m3/s

1 m3/s0.99 m3/s

1.0 m3/s

0.99 m3/s

1.0 m3/s



OACF & EATR
EN 16798-3:



OACF & EATR
Samband mellan OACF 
och EATR



OACF & EATR
Samband mellan OACF och EATR



OACF & EATR
Samband mellan OACF och EATR



OACF & EATR
Samband mellan OACF och EATR



Minimera internläckaget



Viktigt med rätt fläkt placering



Viktigt med rätt fläkt placering



Bra tätningar

Inre läckage vid värmeväxlaren



Rätt tryckbalans ger låg EATR



Carry-over



Renblåsning

Renblåsning ökar OACF men minskar EATR



Olika metoder för renblåsning

35

.



Prestanda beräkning





Prestanda beräkning

Temperaturverkningsgrad

Rätt tryckfall

Fläktar beräknas med effekterna av läckaget 



Korrekt beräkning av SFP
SFPv
 Rena filter

 Torra värmeväxlare (inkl. batterier)
 Läckage- och renblåsningsflöden inkluderas I fläktarna
 Korrekt tryckdifferens mellan till- och frånluft vid rotorn

Eleffekt Total Tryck 
Luftflöde Verkningsgrad



SFPv

1.05 m3/s

1 m3/s1.1 m3/s

1.1 m3/s

1.0 m3/s

1.0 m3/s

OACF flödet
Balanseringstrycket

EATR flödet
OACF trycket
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