
    

Rekommendationer vid val av typhus 

Den här guidens syfte är att ge lite vägvisare kring hur man kan välja typhus. 

1 Standardtyphus 

Tabellen nedan ger en kort sammanfattning av standardtyphusen mer detaljerad information 
finns tillgänglig vid förfrågan. 

Typfall Namn Beskrivning 

1011 Äldre kontor (CAV) CAV med FTX, 1.73 oms/h och en 
temperaturverkningsgrad på 60 %. Fönsterarean 
motsvarar 14 % av golvarean. Kylning sker 
huvudsakligen genom kylbafflar i zonerna. 

1012 Hotell (VAV) VAV med FTX, 0.5-4.6 oms/h och en 
temperaturverkningsgrad på 80 %. Fönsterarean 
motsvarar 12 % av golvarean. Kylningen är helt 
luftburen. 

1013 Nytt kontor (VAV) VAV med FTX, 0.5-4.6 oms/h och en 
temperaturverkningsgrad på 85 %. Fönsterarean 
motsvarar 24 % av golvarean. Kylningen är helt 
luftburen. 

1014 Nytt kontor (CAV) CAV med FTX, 1.73 oms/h och en 
temperaturverkningsgrad på 85 %. Fönsterarean 
motsvarar 24 % av golvarean. Kylning sker 
huvudsakligen genom kylbafflar i zonerna. 

 

  



2 Kriterier för val av typhus 

Rubrikena nedan listar urvalskriterier i prio-ordning, viktigast först.  

2.1 CAV eller VAV 

Typen av ventilationssystem har stor betydelse på vädrets påverkan på kylbehovet. 
Punktlistan nedan ger lite riktlinjer kring human ska välja. 

• Vid ett renodlat CAV-system med konstant luftflöde välj ett av CAV-typhusen 
• Vid ett renodlat VAV-system med variabelt luftflöde och enbart luftburen kyla välj 

ett av VAV-typhusen. 
• I fall med VAV kombinerad med kylbafflar i zonerna använd CAV-typhusen om 

tilluftstemperaturen överstiger 16.5 grader eller om max luftflödet understiger 2 
oms/h.  I övriga fall använd VAV-typhusen. 

• Saknas det data om ventilationssystem och det finns uppmätt data med dygns- eller 
timupplösning för kylbehovet plotta signaturer mot utetemperaturen. Om signaturen 
efter brytpunkten huvudsakligen är linjär så välj ett av CAV-husen. Om signaturen 
uppvisar en exponentiell tendens välj ett av VAV-typhusen. 

• Saknas det helt möjligheter att bestämma VAV eller CAV välj ett av CAV-
typhusen. 

2.2 Verksamhetstyp 

Internvärme från personer och apparater i kombination med ventilationstider har stort 
inflytande över hur vädret påverkar kylbehovet. 

• För fastigheter med personnärvaro huvudsakligen under vardagar dagtid med 
ventilationen avstängd övrigtid så använd ett av kontorshusen. 

• För fastigheter med ventilation igång dygnet runt och relativt sett högre 
personnärvaro kvällstid använd Hotell-typhuset (Givet att fastigheten har VAV-
ventilation) 

• Avviker personnärvaron kraftigt från fallen ovan, överväg att beställa ett 
skräddarsytt typhus. 

2.3 Fönster och solinstrålning 

Alla standardtyphus har samma omgivning men fönsterarea och SHGC-värden skiljer sig 
mellan de olika typhusen. 

• Om både SHGC-värde och fönsterarea är kända välj det typhus vars produkt av 
fönsterarea och SHGC (area* SHGC) matchar fastigheten bäst. 

• I andra hand matcha fönstrens U-värden. 

2.4 Övriga parametrar att ta hänsyn till 

• Värmeåtervinning, temperaturverkningsgrad och om den kan kyla uteluften med 
frånluften. 

• U-värden för väggar och tak. 

• Förhållande mellan innervolym och klimatskalets area 

• Läckfaktorer 
 

 

 

 


