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1 
TILLÄMPNINGSOMRÅDE 
 
 
Dessa regler gäller typgodkännande av luftbehandlingsaggregat vilkas luftvolymflöde är minst 1,0 m³/s. 
Mindre, till användningsändamålet jämförbara aggregat kan typgodkännas till tillämpliga delar. Typgod-
kännande kan beviljas för luftbehandlingsaggregat eller del därav till den del egenskaperna hos aggrega-
tet inte kan anges genom CE-märkning på grundval av en harmoniserad produktstandard eller europe-
iskt tekniskt godkännande. 
 
Dessa regler gäller inte värmepumpar. 
 
Typgodkännandet är en helhetsbedömning som alltid omfattar följande egenskaper hos luftbehandlings-
aggregatet: 
–  materialegenskaper, 
–  måttexakthet och kompatibilitet, 
–  täthet och tryckbeständighet, 
–  filtrets luftning, 
–  specifika flödestekniska diagram, 
–  eleffekt, 
–  värmeåtervinningens temperaturverkningsgrad, 
–  verksamhet vid låga utetemperaturer, 
–  ljudtekniska prestationsdiagram, samt 
–  driftsäkerhet, övervakning och styrning. 
 
 
 

2 
BYGGFÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR  
 
 
Föreskrifter och anvisningar som gäller luftbehandlingsaggregats egenskaper har givits i Finlands 
byggbestämmelsesamling, delarna: 
  
–  D2 Byggnaders inomhusklimat och ventilation, föreskrifter och anvisningar 
–  E1 Byggnaders brandsäkerhet, föreskrifter och anvisningar samt  
–  E7 Ventilationsanordningars brandsäkerhet, anvisningar. 
 
 
 

3 
GRUNDERNA FÖR GODKÄNNANDE 
 
 
3.1 Material 
 
3.1.1 
Ett luftbehandlingsaggregats mantel bör göras av byggmaterial i minst brandklass A-2 sl, d0.  
 
3.1.2.  
I luftbehandlingaggregat samt i deras fogar och utrustning kan i ringa omfattning även användas andra 
tillbehör än av A2-s1, d0-klass. 
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3.2 Måttexakthet och kompatibilitet 
 
3.2.1 
Krav på måttexakthet för ventilationsanordningars tillverkningsdimensioner presenteras i standardena 
SFS-EN 1505 och SFS-EN 1506. 
 
Måttexaktheten för runda kanaler och kanaldelar kontrolleras med hjälp av omkretsmätning och/eller 
mätning med mättolk. 
 
Måttexaktheten för rektangulära kanaler kontrolleras  genom mätning av sidornas innerdimensioner. 
 
Inexaktheten för dimensionerna och mättolkarna som används vid granskning av måttexaktheten får 
vara högst 1/3-del av kanalernas och kanaldelarnas toleransområde.  
 
3.2.2 
I leveransen av ett luftbehandlingsaggregat bör ingå anvisningar eller en del med vilken luftbehand-
lingsaggregatet kan anslutas till en enligt standarden SFS-EN 1505 rektangulär kanal eller enligt stan-
darden SFS-EN 1506 till en rund kanal eller kanaldel. 
 
 
3.3  Täthet och tryckbelastning 
 
3.3.1 
Ett luftbehandlingsaggregats mantel bör utstå den belastning som tillåtet maximitryck (= största tillåtna 
drifttryck), dock minst ett provtryck på ±1600 Pa (över /undertryck) förorsakar, utan att tätheten försvagas 
från det injusterade täthetsklasskravet. Tryckbelastningstestet görs före mantelns täthetstest. 
 
3.3.2 
Ett luftbehandlingsaggregats största tillåtna läckluftflöde mellan till- och frånluft får vara högst 6 % av 
luftbehandlingsaggregatets nominella luftflöde vid provtrycket 300 Pa. 
 
Ett luftbehandlingsaggregats mantels största tillåtna läckage följer täthetsklass A och presenteras i del D2 
av Finlands byggbestämmelsesamling.  
 
3.3.3 
Läckluftens volymflöde från frånluftsidan till tilluftsidan mäts enligt standarden SFS-EN 308.  
 
Läckluftens volymflöde från ett luftbehandlingsaggregats mantel mäts enligt standarden SFS-EN 1886.  
Luftbehandlingsaggregatets mantelyta beräknas enligt de yttre måtten. Kanalfogarnas öppningar räknas 
inte med i mantelytan. 
 
 
3.4  Luftning av filter 
 
3.4.1 
Största tillåtna läckluftflöde i procent av det nominella luftflödet för ett luftbehandlingsaggregats fil-
terram och de delar med undertryck efter den i luftens flödesriktning presenteras i tabell 1. 
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Tabell 1.  Provtryck och filtrets största tillåtna luftning (totalläckage) i procent av det nominella luftflödet i olika 
filterklasser, SFS-EN 1886. 

 

Filterklass F5 F6 F7 F8 F9 

Provtryck, Pa 400 400 400 400 400 

Största tillåtna luftning, % 6 4 2 1 0,5 

 
 
3.4.2 
Filtrets luftning mäts enligt standarden SFS-EN 1886. 
 
 
3.5  Specifika flödestekniska diagram 
 
3.5.1  
Aggregatets specifika flödestekniska diagram (aggregatets totaltryck ptU vid olika volymflöden qV) bör 
vara uppmätta; mängdkrav ställs inte, men i planeringsanvisningarna för aggregatet bör förutsättning-
arna för att uppnå det specifika diagrammetföreställas, t.ex. största tillåtna tryckskillnad mellan aggre-
gatets till- och frånluftssida.  
 
Det angivna luftflödet för luftbehandlingsaggregatet får avvika högst +10%  från provningsanstaltets 
kontrollresultat i en kanal med likadan tryckfallskurva. 
 
3.5.2 
De specifika flödestekniska diagrammen (provtryck ptU vid olika luftflöden qV) mäts enligt standarden 
SFS-EN 13053. Luftens volymflöde mäts enligt standarden ISO 5221. 
 
 
3.6  Eleffekt 
 
3.6.1  
Tillverkaren bör uppge luftbehandlingsaggregatets eleffekt och specifika eleffekt inom minst den övre 
och nedre gränsen och mitten av aggregatets funktionsområde.  
 
Luftbehandlingsaggregatets angivna eleffekt vid angivet luftflöde får avvika högst -10 % från prov-
ningsanstaltets kontrollresultat i en kanal med likadan tryckfallskurva. 
 
3.6.2  
Den eleffekt luftbehandlingsaggregatet behöver mäts enligt standarden SFS-EN 13053. Den eleffekt 
som  luftbehandlingsaggregatet tar från elnätet omfattar förutom effekten för till- och frånluftsfläktar-
nas motorer även förluster för värmeåtervinninganordningens eventuella pumpar och motorer samt 
frekvensomformare och effekregleringsanordningar.  
 
Ett luftbehandlingsaggregats specifika eleffekt bestäms vid ett antal  punkter (eller så testas de av till-
verkaren uppgivna värdena stickprovsmässigt) med målsättningen att utröna det funktionsområde, där 
aggregatets specifika eleffekt är högst 2,5 kW/(m³/s). 
 
 
3.7  Temperaturverkningsgrad 
 
3.7.1  
Temperaturverkningsgraden för tilluftsidan hos ett luftbehandlingsaggregats värmeåtervinningsanord-
ning  bör uppges  vid  funktionsområdets nedre och övre gräns samt  mittpunkt när massflöden är lika 
stora. Minimivärdet för tilluftens temperaturverkningsgrad är 50 %.  
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3.7.2 
Temperaturverkningsgraden för ett luftbehandlingsaggregat mäts  inom aggregatets funktionsområde 
enligt standarden SFS-EN 308, när till- och frånluftens massaströmmar är lika stora.   
 
Avvikelser från de i standarden presenterade temperaturerna kan göras om det med tanke på förverkli-
gandet av testet är ändamålsenligt. Temperaturskillnaden mellan den uteluft som flödar till värmeåter-
vinningsanordningen och frånluften bör dock vara  ∆t ≥ 18 °C och från frånluften får inte kondenseras 
vatten. De i standarden presenterade kraven på värmeisolering- och värmebalans berör dock endast 
värmeväxlare som testas separat. 
 
 
3.8 Verksamhet vid låga utetemperaturer 
 
3.8.1  
För att vintertid avlägsna eventuell frost som bildas i aggregatet och för att hindra igenisning bör vär-
meåtervinningsanordningens frostskydd förverkligas på ett funktionssäkert sätt. Avluftens temperatur 
bör vid funktionstestet i medeltal vara lägre än +8 °C, när utelufttemperaturen är lägre än -10 °C.  
 
Avrinningen av vattenånga som eventuellt kondenseras i luftbehandlingsaggregatet samt smältande 
frost och is bör förverkligas så, att vatten inte obehärskat kan tränga in i aggregatets övriga delar eller 
omgivningen. I planerings- och monteringsanvisningarna bör presenteras en lösning för avrinningen, 
som beaktar de krav som tryckförhållandena ställer. 
 
Temperaturen hos ett luftbehandlingsaggregats yttre ytor bör under normala driftförhållanden vara 
tillräckligt hög så att inte rumsluftens vattenånga kondenseras i skadlig omfattning på aggregatets ytor. 
 
3.8.2 
Funktionen vid låga utetemperaturer mäts enligt standarden SFS-EN 308 (tilläggstest för aggregat som 
är avsedda att användas i kallt klimat). 
 
 
3.9 Ljudtekniska prestationsvärden   
 
3.9.1  
De ljudeffektnivåer i till-, från-, ute- och avluftkanaler som ett luftbehandlingsaggregat föranleder bör 
rapporteras. Den A-ljudeffektnivån som förorsakas av att ljud från ett luftbehandlingsaggregat tränger 
in i rummet genom manteln bör rapporteras. 
 
Den angivna ljudeffektnivån för luftbehandlingsaggregatet får med angivet luftflöde avvika från prov-
ningsanstaltets kontrollresultat högst -1dB i en kanal med likadan tryckfallskurva. 
 
3.9.2 
De ljudtekniska mätningarna görs till tillämpliga delar enligt standarderna ISO 5135 och 
SFS-EN ISO 3741.  Ljudeffektnivån i varje kanal fastslås för  luftbehandlingsaggregatets funktions-
område. Resultaten presenteras minst per oktavband. Den A-ljudeffektnivå som tränger in i rummet 
genom manteln rapporteras som talvärde. 
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3.10  Driftsäkerhet, övervakning och styrning   
 
3.10.1  
Ett luftbehandlingsaggregat bör som sådant (konstruktionskrav) och installerat på plats (krav för in-
stallations- och serviceanvisningar ) vara tillräckligt lätt att underhålla och som helhet eller  per del vid 
behov att byta ut (även tillgängligheten bör tryggas).  
 
3.10.2 
Ett luftbehandlingsaggregat bör vara utrustat med skydds- och varningsanordningar för service och 
underhåll samt med mätinstrument för mätning och övervakning av de viktigaste funktionsvärdena 
(luftflöde och lufttemperatur) och funktionerna. När tilluften inte behöver värmas bör värmeåtervin-
ningen kunna kringgås eller kopplas bort. 
 
 

4 
TYPGRANSKNING OCH -PROV 
 
 
4.1  Allmänt 
 
4.1.1 
Vid typgranskningen utreds hur produkten uppfyller kraven för typgodkännande. Typprov bör utföras 
vid ett provningsanstalt som har godkänts av typgodkännändeorganet. 
 
Vid typprov kontrolleras i form av stickprov de produktegenskaper och prestationsvärden som tillver-
karen uppgivit. Vid testet kan man även tillgodogöra sig testresultat och utredningar som tillverkaren 
presenterar, vilka provningsanstaltet kontrollerar i samband med granskningen av dokument.  
 
 
4.2 Granskning av dokument  
 
Tillverkaren eller annan som söker typgodkännande levererar följande produktdokument till provnins-
anstaltet för granskning: 
a) Utredning över produkten och dess konstruktion 
–  dimension 
–  luftflödesområde (verksamhetsområde) och nominellt luftflöde 
–  luftflödesområdets mittpunkt 
–  nominell eleffekt 
–  värmeåtervinningens verkningsgrad 
–  ljudtekniska prestationsvärden (ljudeffektnivåer i kanalnätet och A-ljudeffektnivå genom man-

teln till rummet) 
–  största tillåtna drifttryck 
–  material 
–  tillverkningsmetod  
–  konstruktions- och måttritningar eller motsvarande utredningar 
b) Utredning över gjorda test av produkten 
–  rapporter över täthetsmätningar som tillverkaren gjort och ett sammandrag av dem (ur protikol-

len bör framgå åtminstone produkt, yta, tillåtet läckage och uppmätt läckage) 
–  rapport över andra testresultat och godkännanden  
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c) Planerings- och monteringsanvisningar 
–  användningsändamål och eventuella begränsningar  
–  anvisningar och begränsningar i användning av luftbehandlingsaggregat för värmeåtervinning 

av frånluft inom olika avluftsklass 
–  värme-, flödes- och ljudtekniska prestationsvärden 
–  installationsmetod, fogningsmetoder till kanalnätet, elkopplingar 
–  utrymmesbehov 
–  krav på läge 
–  stöd- och vibrationsisoleringsanvisningar 
–  arrangemang för kondensvattnets avrinning 
–  uppskattning om brukslängden 
d) Bruks- och serviceanvisningar 
–  användarens möjligheter att påverka ventilationen 
–  schemabild över aggregatet och en tydlig beskrivning av aggregatets regler- och styranordningar 
–  servicepunkterna och rekommenderade serviceintervaller 
–  utförande av serviceåtgärderna 
–  anvisningar för funktionskontrollen som sker vid fastställda tidpunkter 
–  felsökningsschema och versamhetsanvisningar då del uppstår 
e) Övriga produktanvisningar 
–  transport-, lagrings- och hanteringsanvisningar, ur vilka klart bör framgå hur man säkerställer  

att kvaliteten bibehålls från tillverkningsplatsen till arbetsplatsen och vidare till färdigt installe-
rat luftbehandlingsaggregat 

–  utredning om återanvändning. 
 
 
4.3  Tillverkarens mätningar 
 
Tillverkaren eller importören bör genom egna mätningar påvisa att måttexaktheten och täthetsskraven 
uppfylls.  
 
 
4.4  Typprov 
 
4.4.1 
Uppfyllandet av materialkraven  utreds genom kontroll av  materialintyg, varudeklarationer eller data-
blanketter.   
 
4.4.2 
För de typprov som provningsanstaltet gör väljs stickprovsmässiga prov bland de produkter som tillver-
kas. 
 
Produkterna testas enligt i avsnitt 3 presenterade testmetoder. Såvida de inte i tillräcklig grad beskriver 
produktens säregenskaper, kan andra lämpliga testmetoder användas för att klargöra dessa. 
 
 
4.5 Testrapport 
 
Provningsanstaltet upgör en testrapport som presenterar resultaten av typgranskningen och -testerna 
och fastslår i enlighet med punkterna 3.1 - 3.10  produktens kravenlighet. 
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5 
TILLVERKNINGSKONTROLL 
 
 
5.1 Allmänt 
 
Ett typgodkännande förutsätter att tillverkaren har intern tillverkningskontroll. Tillverkaren skall ha en 
skriftlig beskrivning över det interna tillverkningskontrollförfarandet.  

 
Tillverkaren skall dessutom sluta avtal om fortlöpande extern kvalitetskontroll med tillverkningsöver-
vakare som är godkänd av den som utfärdar beslutet om typgodkännande. Tillverkningsövervakaren 
har rätt att i samband med extern tillverkningskontroll ta del av tillverkarens handlingar som gäller 
intern tillverkningskontroll samt besöka produktens tillverknings- och lagerutrymmen. Om mottagaren 
av typgodkännandet inte är produktens tillverkare skall han sörja för att tillverkningsövervakaren får 
uppgifter om tillverkarens handlingar som gäller intern tillverkningskontroll. 
 
Om det i produktens råmaterial, kvalitet eller tillverkning, inklusive installationsmetoder och –för-
nödenheter sker sådana förändringar som kan inverka på produktens typgodkända egenskaper, är till-
verkaren skyldig att i förväg skriftligt anmäla om detta åt den som utfärdar godkännande och åt till-
verkningsövervakaren.  

 
Behovet av förnyat test bestäms från fall till fall på grundval av ändringens betydelse. 
 
Om den som anhåller om typgodkännande är importör, bör han i detalj göra klart för sig vilken till-
verkningskontroll tillverkaren har. 
 
 
5.2  Intern tillverkningskontroll 
 
5.2.1 
Företaget utser en person som ansvarar för produktens tillverkningskontroll. 
 
5.2.2 
Den kontinuerliga tillverkningskontroll som tillverkaren utför omfattar minst i denna punkt uppräkna-
de test och kontroller.  
 
5.2.3 
Produkttillverkaren eller importören bör ha beredskap att mäta produkternas måttexakthet, täthet, spe-
cifika flödestekniska kurvor och eleffekt. 
 
Produkternas måttexakthet kontrolleras genom mätning. 
 
Produkternas täthet specifika flödestekniska kurvor och eleffekt kontrolleras genom mätning.  
 
5.2.4 
Tillverkaren arkiverar alla dokument över sin tillverkningskontroll i minst tio år. 
 
5.2.5 
Tillverkaren bör ha ett ändamålsenligt förfarande för mottagning och behandling av reklamationer. 
 
5.2.6 
Tillverkaren ombesörjer att produkter, vilka till sina egenskaper inte uppfyller kraven för typgodkän-
nande varken säljs eller överlåts försedda med märke för typgodkännande. 
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5.4 Extern tillverkningskontroll 
 
5.3.1 
Den instans som beviljar godkännandet utvärderar och godkänner den externa tillverkningsövervakaren. 
Tillverkningsövervakaren rapporterar om kontrollresultaten till den som erhållit typgodkännande och den 
som beviljat det.  
  
5.3.2 
Den externa tillverkningskontrollen omfattar granskning av tillverkarens interna tillverkningskontroll, 
provtagning och produkttest. Den externa tillverkningskontrollen sker minst en gång per år.  
 
Resultaten från den externa tillverkningskontrollen delges efter varje granskning tillverkaren och den som 
erhållit typgodkännandet samt minst en gång per år den som beviljat godkännandet. 
 
Om det vid granskningen uppdagas brister eller fel i produkten eller om det i övrigt finns orsak att miss-
tänka att dess egenskaper har förändrats, bör tillverkningsövervakaren omedelbart underrätta tillverkaren, 
den som erhållit och den som beviljat godkännandet.  
 
 
5.5  Avtal om tillverkningskontroll 
 
5.4.1 
Säkerställandet av tillverkningskontrollen för en typgodkänd produkt bör basera sig på ett avtal mellan 
den kvalitetskontrollant som typgodkännandeorganet  godkänt och tillverkaren. Avtalsparterna bestämmer 
inehållet i tillverkningskontrollen efter att ha hört typgodkännandeorganet. Tillverkningskontrollavtalet 
uppgörs innan typgodkännandebeslutet beviljas. Avtalet bör innehålla åtminstone följande punkter: 
1.  De produkter som omfattas av tillverkningskontrollen 
2.  Tillverkningskontrollens ändamål och innehåll 
3.  Rapportering till kontrollorgan 
4.  Fakturering 
5.  Tillverkarens skyldigheter 
6.  Tillverkningsövervakarens skyldigheter 
7.  Förändringar 
8.  Avtalets giltighetstid 
9.  Övriga villkor 
 
Ur avtalsbilagorna bör framgå följande uppgifter: 
1.  Produktförteckning/tillverkningsorter 
2.  Produktkrav. Under denna punkt uppräknas detaljerade krav gällande material, dimensioner, upp-

hängningar osv.  
3.  Tillverkarens tillverkningskontroll 
4.  Tillverkningsövervakarens tillverkningskontroll 
5.  Faktureringsgrunder 
6.  Bristande kvalitet; tillverkarens åtgärder 
7.  Märkning av produkten 
8.  Tillverkningsövervakarens övriga krav.  
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6 
MÄRKNING 
 
 
Ett typgodkänt luftbehandlingsaggregat  bör märkas med ett typgodkännandemärke och tillverkarens sig-
num på sätt som förutsätts i typgodkännandebeslutet.  
 
Ur märkningen av ett typgodkänt luftbehandlingsaggregat  bör dessutom framgå: 
–  tillverkarens eller ansökarens namn eller signum;  
–  typ- och dimensionsmärkning; 
–  tillverkningstidpunkt; 
− typgodkännandebeslutets nummer. 
 
 
 

7 
UPPGIFTER SOM SKALL ANGES I ANSÖKAN 
 
 
Typgodkännande ansöks genom fritt formulerad ansökan eller med ansökningsblankett. Ur ansökan 
och dess bilagor bör framgå följande: 
–  sökande (företagets namn, kontaktuppgifter); 
–  tillverkare (om annan än sökanden), vid behov registeruppgifter; 
–  fullmakt, om ansökaren inte själv tillverkar produkten; 
–  kontaktuppgifterna till den person som handhar ärendet;  
–  dokument som uppräknas i punkt 4.2; 
–  testningsinrättningens utlåtande eller klassificeringsrapport för typgodkännande; 
–  redogörelse för den interna tillverkningskontrollen.  
 
Den som utfärdar beslutet kan i samband med handläggningen av ansökan kräva tilläggsutredningar. 
Sökanden skall även vara beredd att lämna in samtliga ansökningshandlingar som bilagor till avtalet 
om tillverkningskontroll. 
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