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Lækager i ventilationsanlæg

Nyt køkken Ny ventilation Lækage i ventilation
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For store lækager forringer IAQ + Øger engiforbruget

Lækage 

Qv friskluft 

IAQ

Qv tilført 

Varme + el forbrug^2,6

… VGV snyderi

… Forringet beskyttelse mod vira



Hvor opstår lækagerne i et ventilations anlæg

• Kortslutninger:
• Indtag/ afkast
• Indblæsning- / udsugningsarmatur

• Ekstern lækage:
• Kanalsystem
• Aggregat

• Intern lækage / Carry over
• Aggregat 



Typiske lækager som vi ser i vores konsultationer og test

DS 428



Typiske lækageveje i aggregatet (inter og ekster)

• Typisk 1-10%

• Filter bypass

• Samlinger mellem moduler

• Manglende fugning 

• Lednings gennemføringer/ 
forskruninger

• Manglende ledninger

• I og omkring VGV

• Forkert placering af FAN 



Typiske lækageveje omkring veksler (interne)

Roterende (Carryover)

• Undertryk på friskluftside 
• Manglende/ ukorrekt modstand

• Purgezone (VGV reduktion)
• For lille/ ikke monteret

• Utæt pakning mellem ind/ud

• Utætte børster/ tætningsring  

Kryds og modstrøm (Leak)

• Undertryk på friskluftside

• Manglende fugning

• Utætte service gummilister

• Drypbakke gennemføring

Vekselrettende

• Qv ikke korrigeret for skiftende 
luftretning 

• Kortslutning i indtag/afkast 
(dobbelt enhed)

+ RAC
+ Dobbelt kryds
+ Regenerative



Hvordan undgår vi lækage i AHU

Roterende (Carryover)

• Fordele:

• Fugtgenvindende + Plads + lavt tryktab

• Ulemper

• Lækage + lidt lavere VGV

• Lækagereduktion 

• Purgezone => VGV ned

• Statisk indregulering 

• => SEL op

• => Ikke optimal med VAV

• Trykstyring => optimal

Kryds og modstrøm (Leak)

• Fordele

• Højeffektive

• Ulemper

• Plads + tilisning + tryktab

• Lækagereduktion 

• Statisk indregulering 

• => SEL op

• => Ikke optimal med VAV

• Trykstyring => optimal

Vekselrettende

• Fordele

• Nem montage

• Ulemper

• Høj lækage, vindfølsom, lav VGV

• Svær at installer i en hel bolig 

• Lækagereduktion 

• Svært med pågældende teknologi 

• 2-enheds unit med renblæsning



Hvad siger logivning, certificeringsordninger og standarder

• Nationalt 
• BR
• DS 447
• DGNB FBK mf.

• Internationalt
• Ecodesign
• Eurovent

• Standarder: 
• prEN 308
• En 13141-X
• 16798-3
• EN 1886



Hvad siger logivningen – Nationalt

• BR
• Ventilationssystemer skal projekteres og udføres i overensstemmelse med:

• DS 447 Ventilation i bygninger – Mekaniske, naturlige og hybride ventilationssystemer.

• Vejl.: Overførsel af røg, madlugt etc. mellem enheder i fx etageejendomme skal undgås. 

• Roterende varmevekslere og varmevekslere med en intern lækage kan f.eks. overføre røgpartikler 
til indeluften til gene for brugerne.

• DGNB
• Ingen direkte krav (indikator) i DGNB vedr. krav til kanaltæthed + lækagetest. 

• Kun krav til performancetest ifm. commissioning til systemets samlede performance. 



Hvad siger standarderne – DS 447+428

• DS 428 – Henviser til DS 447



Hvad siger standarderne – DS 447
Ingen deciderede krav – Men lækageklasser (ekstern) som man kan sætte krav til og angive og teste



Hvad siger logivning, standarder og certificering 
Internationalt

• Ecodesign – ”Information level” dvs. pt. ingen minimums krav – men i fokus
• prEN 308

• EN 13141-7 og 8

• 16798-3

• EN 1886

• Eurovent – Tester kun ekstern lækage, men har udarbejdet Guidelines



Hvad siger logivning – Ecodesign

g) temperaturvirkningsgrad af varmegenvinding i % eller "ikke  
relevant", hvis UDEN varmegenvindingssystem (målt ved ref. flow 
dt=13 (EN 13141-7), ens masseflow, uden kondens, med vent. 
bidrag)

o) oplyst maksimal intern og ekstern lækage (%) for BVU eller 
carryover / returluft (for regenerative varmevekslere – ved ref. 
volumenstrøm jvf. bilag 1, pkt. 8) og ekstern lækage (%) for UVU 
med kanaler 

RVU; Intern; 100Pa, Ekstern 250 Pa. 

NRVU; Intern; 250Pa, Ekstern 400Pa

Carry over:  Max trykdifferens mellem kamre, samt at rotor skal 
køre er ikke angivet, hvilket også er tilfældet i EN 13141-7

p) Blandingsforhold (kortslutningsandel ift. ref. volumenstrøm) for 
BVU  uden kanaler, (Målt 1 m fra indvendig tilførselskanal)

t) AHU’s uden kanaler: luftstrømmens følsomhed over for 
trykvariationer ved +20 Pa og -20 Pa

u) AHU’s kanaler: lufttæthed inde/ude i m3/h.



Hvad siger standarderne – EN 308 (NRVU)

• EN 308:1997 max 3 % lækage 

• Ekstern lækage: 250 Pa / 400 Pa

• Afhængig af ventilatorernes placering

• Intern lækage: Rekuperative 100 Pa / 250 Pa
• Hvis Maximale lækage ˃ 3% skal EATR udføres
• Trykforhold - Afhængig af ventilatorernes placering

• Intern lækage: Regenerative  - Dynamisk intern lækage –
ved nominelle driftforhold



Hvad siger standarderne – EN 308 (NRVU)

• Intern lækage: Regenerative  - Dynamisk intern 
lækage – ved nominelle driftforhold

• EATR – Exhaust Air Transfer Ratio. 
• Procentdel udsugning der kommer over i indblæsning
• Måles med sporgas
• Korrigerer virkningsgraden 

• OACF – Outdoor Air correction Factor
• Forholdet mellem massestrømmene friskluft og 

indblæsning
• Korrigerer masssetrømmen



Hvad siger standarderne – EN 13141-7 (RVU)

Regenerative vekslere

Krav til lækage klasse ift. ventilatorplacering for at udføre VGV-test

Rekuperativ veksler 



Hvad siger certificeringen – Eurovent

• Ingen test af intern lækage, kun ekstern

• Men har udarbejdet rigtig god guideline – step-by-step gennemgår hvad vi har gennemgået

• Dog primær fokus på roterende vekslere 

• Og den manglende fokus på inter lækage 

• => hvordan man iht. standarden kan måle 0-lækagemen mens der reelt er en lækage

• Referer til at EN 16798-3 + prEN 308

• Exhaust Air Transfer ratio (EATR) = Udsugnings-% i indblæsning (fx 3%)

• Outdoor Air Correction Factor (OACF)     = Friskluft / Indblæsning (+1 OK pga ind til ud)

• Anbefaler lækage krav i lovgivningen

• EATR: 1% OK

• EATR: 1-5% => Indblæsning skal øges for at kompensere for manglende friskluft

• EATR: +5% => ikke tilladeligt

• OUTR: Skal ligge mellem 0,95-1,1



Hvad siger certificeringen – Eurovent

• Positiv dP • Nul-dP • Negativ dP

Blå = OUTR (+/-1)  Rød = EATR (3%)

Roterende: Lækager kan ikke helt elimineres => kompensering med friskluft / nul tryk
Best practice: Trykstyring, dynamiske spjæld, purgesektor, undertryksventilatorer, god sealing



Opsumering



Hvordan sikre vi os at vælge et AHU med lav lækage

• Kræv dokumentation …..

• Hvad er lækagen

• Ved hvilke driftspunkt er det målt 
• Flow + tryk på begge sider af AHU

• Hvordan er det målt
• Hvilket standard, tryk/sporgas, hvilket tryk  



Lav lækage bidrager ”gratis” til

• Lav lækage bidrager ”gratis” til:

• God energieffektivitet

• Mere bæredygtig ventilation

• Den grønne omstilling

• Godt indeklima + lav konterminering

• Glade kunder …. Ikke pga. ovenstående men pga. de ikke bemærker indeklimaet og odouren fra underboens madlavning eller 
prutten på wc’et til kontoret ☺

• Men det kræver 

• God projektering (Indtag/afkast + Indblæsning/ udsugning + Omhyggeligt valg og kontrol af AHU-dokumentation)

• God håndværksmæssig udførsel (kanalsystem)

• For det bliver sjældent tjekket

• Man kan spørge sig selv:

• Er vi kommet så langt at man anvende roterende vekslere til etageejendomme? 
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