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ENERGIBERÄKNING  
ENLIGT EUROVENT 4/21-2018

Eurovent 4/21 specificerar en beräkningsmodell för energi-
klassificering av luftfilter, rankat från A+ till E där A+ motsvarar 
filter med lägst energiförbrukning.

Tabellen nedan anger energigraderingens gränser för filterklasser 
enligt ISO 16890 vid luftflöde 0.944 m³/s.

Se förklaring till uträkning av beräkningsmodellen på sida 7.

ENERGY EFFICIENCY

2015

Report to performance data

Länk: http://www.eurovent-certification.com/fic_bdd/en/1542279913_AIR_FILTERS_New_energy_efficiency_classification.pdf

MX = 200 g (AC Fine) AEC (årlig energiförbrukning) i kWh/år för ePM1

ePM1 och ePM1,min ≥ 50%

A+ A B C D E

50&55% 800 900  1050 1400 2000 >2000

60&65% 850 950 1100 1450 2050 >2050

70&75% 950 1100 1250 1550 2150 >2150

80&85% 1050 1250 1450 1800 2400 >2400

>90% 1200  1400 2200 1900 2500 >2500

MX = 250 g (AC Fine) AEC (årlig energiförbrukning) i kWh/år för ePM2.5

ePM2.5 och ePM2.5,min ≥ 50%

A+ A B C D E

50&55% 700 800  950 1300 1900 >1900

60&65% 750 850 1000 1350 1950 >1950

70&75% 800 900 1050 1400 2000 >2000

80&85% 900 1000 1200 1500 2100 >2100

>90% 1000  1100 1300 1600 2200 >2200

MX = 400 g (AC Fine) AEC (årlig energiförbrukning) i kWh/år för ePM10

ePM10 ≥ 50%

A+ A B C D E

50&55% 450 550  650 750 1100 >1100

60&65% 500 600 700 850 1200 >1200

70&75% 600 700 800 900 1300 >1300

80&85% 700 800 900 1000 1400 >1400

>90% 800  900 1050 1400 1500 >1500

GRÄNSVÄRDEN ENERGIKLASSIFICERING
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Konisk sömnad ger
maximal filteryta

SPARA ENERGI UTAN ATT PÅVERKA 
FILTRETS EFFEKTIVITET!
 
För att hålla ett så lågt tryckfall som möjligt inom de olika filterklasserna är filtrets konstruktion/
utformning av största vikt. Genom att öka antalet påsar möjliggörs en stor filterarea för luften 
att passera igenom, detta resulterar i lägre tryckfall. Genom en konisk sömnad invändigt 
som motverkar att påsarna blåser samman (blockerar filteryta) främjas luft-
genomströmningen ytterligare vilket även minskar energiförbrukningen,
detta utan att ge avkall på filtrets effektivitet (avskiljningsgrad).

Blockerad filteryta ger 
höga tryckfall, 
hög energiförbrukning 
och kortare livslängd

Den koniska sömnaden  
tar tillvara på maximal 
filteryta

Blockerad filteryta ger 
höga tryckfall, 
hög energiförbrukning 
och kortare livslängd

Den koniska sömnaden  
tar tillvara på maximal 
filteryta

LCC ANALYS - GER BESKED OM FILTERKOSTNAD

LCC-analys används för att beräkna vilket filter som är det mest ekonomiskt fördelaktiga över 
en lång tid. Ett filter med högre inköpspris men med lägre tryckfall (energikostnad) kan i många 
fall vara mer ekonomiskt än ett filter med lågt inköpspris och högt tryckfall. 

LCC ANALYSEN GER BESKED OM: 

• Installationskostnad 
• Energiförbrukning 
• Filterbyteskostnad 
• Kvittblivningskostnad 

VIKTIGT!

PARTIKLAR = OHÄLSA

Det är viktigt att inte glömma filtrets huvudsyfte 
i strävan efter att spara energi. Den viktigaste  
orsaken till att vi installerar filter är att skapa en  
god kvalité på inomhusluften genom att minska  
mängden partiklar och föroreningar. 

1 PA = 10 KRONOR
LCC beräkningar för luftfilter i ett ventilationssystem visar att energikostnaden motsvarar 
cirka 70% av totalkostnaden. Energikostnaden är proportionell mot tryckfallet över filtret  
vilket gör att driftkostnaden ökar med cirka 10 kr/Pa per filter och år. Det kan skilja många pascal 
mellan olika filter därav kan stora besparingar göras genom att välja filter med låga tryckfall.
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JÄMFÖR EFFEKTIVITET OCH DRIFTSKOSTNAD

8 (4+4) ST 

1

2 3

1 2 34 (2+2) ST 12 (6+6) ST 
FASTIGHETEN HAR 
TOTALT 24 FILTER

Här visas ett exempel på hur ventilationen i en fastighet kan se ut. Fastigheten nedan har 
tre olika aggregat med totalt 24 filter. Att driva luft genom filtret står för 30% av den totala 
energiförbrukningen i ett aggregat. Ett filter är enkelt att byta ut och genom att välja rätt filter 
kan du göra stora energibesparingar.

Utgå från ePM1 vid val av filterklass, detta är rekommenderat som lägsta filterklass på tilluft 
i allmän fastighetsventilation, kontor, skolor, hotell, varuhus osv. Observera att det kan 
vara stor skillnad på egenskaper mellan olika filter trots samma filterklass.

Se jämförelse av driftskostnad och filtrerings-effektivitet på nästa sida.
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FASTIGHETENS DRIFTSKOSTNAD  
OCH FILTRERINGS-EFFEKTIVITET

I tabellen nedan visas hur fastighetens årliga energikostnad och filtrerings-effektivitet förändras 
utifrån val av filter.

Observera att ett filter med lågt inköpspris kan innebära hög energiåtgång och därmed tätare bytesintervall 
vilket resulterar i ökade driftskostnader. Det är viktigt att se till filtrets hela livslängd och välja filter med  
lågt medeltryckfall. En lägre energiförbrukning innebär även mindre miljöpåverkan.

 FILTERTYP DRIFTSKOSTNAD PER ÅR EFFEKTIVITET ENLIGT 
ISO 16890

RESAC G 10/75 6-PÅSAR 
830 kWh

830 x 24 st = 19 920 kr 

RESAC G 10/65  6-PÅSAR 790 x 24 st = 18 960 kr
790 kWh

JÄMFÖR RESAC ECO MED FILTER I HÖGRE ENERGIKLASS:

RESAC G 1/70 10-PÅSAR 
1040 kWh

1040 x 24 st = 24 960 kr

RESAC G 1/90 10-PÅSAR 

1765 kWh
1765 x 24 st = 42 360 kr 

EXEMPEL PÅ ANDRA FILTER FRÅN RESEMA:

RESAC ECO 1/60 10-PÅSAR    
845kWh

845 x 24 st = 20 280 kr PM1        PM2,5        PM10

FILTER ePM1 60% 10-PÅSAR
1450 kWh (energiklass C)

1450 x 24 st = 34 800 kr

FILTER ePM1 60% 10-PÅSAR 2050 x 24 st = 49 200 kr
2050 kWh (energiklass D)

* Energipris 1 kWh = 1 kr

För aktuella uppgifter se produktblad på vår hemsida www.resema.se. 

ePM1 60%

ePM1 60%

ePM1 60%

ePM10 65%

ePM10 75%

ePM1 70%

ePM1 90%

60%         70%           90%

PM1        PM2,5        PM10
15%         25%           65%

PM1        PM2,5        PM10
27%         40%           75%

PM1        PM2,5        PM10
70%         79%           93%

PM1        PM2,5        PM10
90%         93%           98%
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TRYCKFALLSKURVA

DRIFTSTIDEN HAR STOR BETYDELSE
Generellt rekommenderas filterbyte två gånger per år gällande komfortventilation-anläggningar, 
lämpligen under vår och höst. Förutom bättre ventilation innebär filterbytet en stor energibesparing. 

Filter mättas gradvis av föroreningar i luften, vilket ger upphov till en successiv ökning av tryckfallet  
och därmed ökande energiförbrukning. Diagrammet nedan visar exempel på tryckfallets utveckling och 
hur driftskostnaderna ökar kraftigt andra halvåret jämfört med första halvåret. 

Frånluften sätts ofta igen fortare på grund av innemiljöns grövre stoft.

TRYCKFALL

Filter hindrar luftens flöde genom ventilationssystemet. Statiska trycket är högre före filtret än efter.  
Det uppstår en tryckförlust och skillnaden är tryckfallet. Detta mäts med manometrar och uttrycks  
i Pascal (Pa). 

Filter

Manometer

Filter

Manometer

Energikostnaden ökar 
med tryckfallet (Pa)



FÖRKLARING AV ENERGIBERÄKNING 
ENLIGT EUROVENT 4/21-2018

En polynomisk 4:e gradsekvation används för att 
beräkna ett filters medeltryck med hjälp av stoftmängd 
och tryckfall från ett ISO 16890 testprotokoll. Förhållandet mellan dessa 
nyttjas för att kalkylera koefficienterna a-d som simulerar 
en tryckfallskurva och filtrets igensättning över tid, ref. formel nedan. 

I beräkningarna används stoftmängder enligt tabell:

ISO 16890 är ett s.k. snabbtest utfört under 1-2 dagar i laboratoriemiljö och inte att förväxlas 
med SP Metod 1937 – Långtidstest av luftfilter för ventilationsanläggningar, som ligger till gr-
und för P-märkning där test utförs under verkliga driftsförhållanden i 3 månader.

ENERGY EFFICIENCY

2015

Report to performance data

FORMEL: BERÄKNING ENLIGT EUROVENT 4/21- 2018

      qv *Δp* t
W =    ___________ 

        η * 1000

qv = luftflöde (0,944 m³/s)
Δp = medeltryckfall (Pa)
T = drifttid (6000 timmar/år)
η = fläkt verkningsgrad antaget 0,50
W = årlig energiförbrukning (kWh)
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ISO GROUP ISO ePM1 ISO ePM2,5 ISO ePM10

200g 250g 400g

STOFTMÄNGDER
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