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Omfattning 
Denna vägledning beskriver ett generellt tillvägagångssätt för provning av fläktars funktion 
vid driftstemperatur som momentant överskrider den nominellt angivna maximala 
driftstemperaturen i datablad. Provningsförfarandet är tänkt att indikera under vilka 
förutsättningar fläktens inbyggda skyddsfunktioner träder in vid överskriden nominellt 
angiven temperatur och vid drift på maximal belastning. 

Förfarandet är tänkt att användas för en viss beräknad temperatur i så kallade fläkt i 
driftlösningar. I dagsläget finns ingen standardiserad metod för provning och klassning av 
fläktar till denna typ av installationer utan dessa provas från fall till fall. Finns möjlighet till att 
provning kan ske i den inbyggnad där fläkten är tänkt att vara monterad, så är detta att 
föredra.  

 

Definitioner och begrepp 
• Fläkt i drift lösning: Installation projekterad och utförd utifrån en så kallad analytisk 

dimensionering, med syfte att avsevärt försvåra brandspridning (enligt boverkets 
definition). 

• Övertemperatur: Omgivningstemperatur under drift som är högre än den 
specificerade temperaturen i datablad för vilken fläkten garanteras nominell livslängd.  

• Temperaturreserv: Differens mellan maximalt tillåten driftstemperatur och den 
temperatur där skyddsfunktioner träder in.  

• Säker temperaturreserv: maximal övertemperatur vid vilken fläkten kan vara under 
drift under 60 minuter vid full last utan att skyddsfunktioner träder in. 

 

Bakgrund och förutsättningar 
Fläktmotorer innehåller en mängd inbyggda skyddsfunktioner vars syfte är utgöra ett skydd 
mot skador på komponenter och elektronik, samt överhettning och brand. Dessa 
skyddsfunktioner är utformande med beaktande att alla för produkten gällande EU direktiv 
skall uppfyllas och för att produkten skall gå att CE-märka. 

Delar där högre temperatur förekommer under normal drift är kraftstegskomponenter i 
elektronik och i motorlindningar. Vid ökad omgivningstemperatur under drift ökar dessa 
komponenters temperatur i stort sett linjärt mot temperaturökningen i mediet. 

En fläktmotors kapacitet för drift i högre omgivningstemperatur bestäms till största delen av 
lindningens klass, och mer bestämt, isoleringens temperaturtålighet. För klassningen gäller att 
man har definierat en nominell omgivningstemperatur på 40°C för drift. Till detta lägger man 
sedan den temperaturhöjning i lindningar som uppkommer på grund av motorns belastning. 
Denna möjliga temperaturhöjning är även denna fastställd i den klass, till vilket lindningstypen 
räknas. Till sist finns en marginal upp till den temperatur där man räknar med att lindningens 
isolering kan ta skada. Klasser och temperaturer finns redovisade i den följande tabellen: 
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Omgivningstemp. 40 40 40 40 40 
Tillåten stegring 60 75 80 105 125 
Reserv 5 5 10 10 15 
Klass A E B F H 

      
Max nom temp 100 115 120 145 165 
Temperaturgräns 105 120 130 155 180 

 

För att skydda motor och lindning monteras normalt ett övertemperatursskydd i motor som 
begränsar temperaturstegring (brukligt kallat T.O.P. Thermal overload protection). Denna väljs 
med marginal till den temperaturgräns där man räknar med att lindningen kan ta skada. 

Normalt är all märkdata på motor angivet utifrån nominell angiven omgivningstemperatur och 
maxbelastning. För det fall en motor har en angiven omgivningstemperatur som är högre än 
40°C, så är det ur lindningens perspektiv så att marginalen minskar till den maximalt tillåtna 
temperaturen och därmed kan man inte belasta denna motor lika hårt. 

Det betyder att även om man har en motor med högre klassning av lindning så kan maximal 
omgivningstemperatur vara samma på samma nivå som en motor med lägre klassning, då 
motor med högre klassning kan vara konstruerad för högre belastning. 

På samma sätt måste man beakta att en motor som körs i omgivningstemperatur i ett fall med 
högre omgivningstemperatur än nominellt angiven 40°C, inte kan belastas fullt ut enligt 
märkskylt då temperaturstegring kommer att bli för hög i lindning. 

För produkter generellt gäller även att nominell livslängd och funktionalitet skall uppnås vid 
driftsförhållanden inom de gränser och förutsättningar som anges i datablad samt 
bruksanvisning. 
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Övrigt att betänka vid högre temperaturer: 

Fläkthjul i polymer - Dessa kan påverkas av högre temperaturer där skevheter och obalans 
kan uppstå. Normalt innebär 70°C temperatur inte någon större risk för de normalt använda 
materialen i fläkthjul. Dock kan det uppstå situationer vid ett brandfall där man trots allt fått in 
högre temperatur på grund av att systemet förändrats över tid (ex. hyresgäster som själva 
justerar don eller andra ombyggnader som utförts utan att beakta att det är frågan om ett 
”fläkt i drift” system). 

Lagerfett - När det gäller lagerfett så kommer även dessa att påverkas av högre temperaturer 
och speciellt de lager som sitter inuti eller nära lindningen kommer att utsättas för extra höga 
temperaturer.  

Elektronikkomponenter – I normala fall brukar inte heller dessa vara kritiska i en temperatur 
om upp till 70°C. Vid högre temperatur i media finns risker och påverkan på funktion och 
livslängd. 

Installationsförhållanden - Beakta även att fläktens installationsförhållande är av yttersta vikt. 
Om till exempel en del av fläktmotorn sitter utanför den varma luftströmmen kan högre 
medietemperatur tolereras innan skyddsfunktioner träder in. Då komponenter har höga 
temperaturer kan även en cirkulerande media med omgivningstemperatur på +70°C kan ha en 
kylande verkan på en fläktmotor. 

Beaktat de fysiska förutsättningar som ges vid materialval och konstruktion av en fläktmotor 
kan man generellt säga att om en motor sitter i luftströmmen kommer man uppnå den gräns 
där material och skyddsfunktioner fortsatt kan fungera vid 70°C. Skall man klara högre 
temperaturer måste motor med lagersystem, lindning och elektronik sitta utanför det varma 
mediet.  

 

Provning och utrustning 
Då inbyggnaden av fläkten är av stor vikt kan man dela in provning i två typfall enligt nedan.  

1.) Då cirkulationen kring fläktmotor anses begränsad skall alltid fläktmotor vara 
monterad och provad i sitt tänkta installationsförhållande i sitt aggregat.  

2.) För provning av enskild fläkt skall denna monteras i kammare med nominellt minsta 
mått enligt ett förhållande mellan 1,6 och 2 för den hydrauliska diametern och 
fläkthjulets diameter. 

dh = Fläktkammarens hydrauliska diameter 
dh = 2*b*h / (b+h) 
b = Kammarens bredd 
h = Kammarens höjd 
D = Fläkthjulets diameter 

Fläkten monteras lämpligen i en provutrustning med återcirkulation. Temperaturreglering skall 
ha en noggrannhet av ±2°C.  

I systemet skall det finnas spjäll för att kunna ställa in driftpunkt så att fläkten uppnår sin 
maximala belastning.  

För fläkt som testas i varm luftström men med delar av motor utanför den varma 
luftströmmen så skall även denna omgivningstemperatur mätas och registreras i rapport. 
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Uppställning för fläkt där delar av motor sitter i normal temperatur utanför det varma mediet:  

 

 

Uppställning för fläkt som testas med placering i sin helhet i kammare med förhöjd 
temperatur: 
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Utförande och provsekvens 
Provsekvens utformas så att temperaturen stegvis ökas tills det att skyddsfunktion träder in 
och fläkten stannar. Viktigt att beakta är att nästkommande temperaturökning inte sker innan 
motor eller andra komponenters temperatur har stabiliserats vid det aktuella 
driftsförhållandet.  

Lämpligt intervall kan vara en ökning om 5°C med start vid den maximalt angivna 
temperaturen för kontinuerlig drift i fläktens datablad.  

Drift under aktuell medietemperatur på minst en timme. 

Fläkten skall alltid provas på maximal belastning. 

 

Rapport och dokumentation 
Rapport på provningsresultat skall innehålla följande: 

• Produkt och typ 
• Datum för provning och vem som utför provning 
• Beskrivning av förutsättningar och andra betingelser som kan vara av betydelse för 

resultat. 
• Dokumentation av provningsprocedur avseende temperaturstegring och tidsintervall. 
• Beskrivning av testutrustning. 
• Ev. bilder från provning  
• Resultat 

 

Förslag på text i produktblad eller redovisande dokument från fläktleverantör 

Temperaturreserv till skyddsfunktion träder in medger en temporär ökning av 
medietemperatur till X°C, vid maximal belastning av fläkt och vid drift under en timme. 

Montageförhållanden: 

A. Förutsättning för montage där motor i sin helhet befinner sig i den varma 
luftströmmen. 

 alt.  

B. Förutsättning för montage där del av motor befinner sig utanför den varma 
luftströmmen med en omgivningstemperatur om max 25°C. 

(För alternativ B, även ritning på montage där ritning visar hur motor skall vara monterad 
korrekt för driftsförhållandena.) 

 

Framtagande av vägledning 
Dokumentet är framtaget av Svensk Ventilation inom styrgrupp brand. Särskilt tack till Erik 
Brisenheim, EBM-Papst. 
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