
Ventilationsinjustering enligt proportionalitetsmetoden. 

 

Injustering allmänt - utan SwemaTwin 

Ventilationssystemet består av ett antal grenar (i ett större system kan det finnas delsystem och  

bigrenkanaler.) Välj den gren (delsystem) som har det högsta flödet (Q) i förhållande till  

projekterat flöde. (Dvs. Högsta kvot: Qmätt / Qprojekterat) 

Sedan ska man välja referensdon på utvald gren. Referensdonet är det don som ligger längst  

bort på grenen. Skälet är att det don som ligger längst bort från fläkten oftast har lägst flödes- 

förhållande (Qmätt / Qprojekterat)och inte behöver strypas. Om ett annat don har lägre  

flödesförhållande (indexdon) ska man strypa referensdonet så att det får samma förhållande som 

indexdonet. (Indexdonet bör och kommer då att stå helt öppet efter injusteringen.) 

Nu börjar vi med att vrida in don 2 så att den får samma förhållande (Qmätt/Qprojekterat) 

som referensdonet (don 1). När man stryper don 2 så ökar typiskt flödet i refensdonet och man 

kan behöva gå fram och tillbaka för att se hur referensdonet ändrade sig, så att man får samma  

förhållande (Qmätt/Qprojekterat). (Man kan också vara 2 man som injusterar - en vrider på det 

don som justeras och en läser av och rapportar, muntligen med mobiltelefon eller radio.) 

 

Exempel: Referensdonet, don 1 är projekterat till 100 l/s och don 2 till 200l/s.(Don 2 ska var  

dubbelt så mycket som don 1.) Ojusterat mäts de till 125 respektive 300l/s. För referensdonet 

är alltså Qmätt/Qprojekterat=1,25 och 1,5 för don 2. 

Genom att vrida ned don 2 till 250 så försöker vi få samma förhållande (1,25) som på don 1.  

Vad händer då på don 1? Där (don 1) mäter vi nu upp 135l/s. Eftersom vi ströp don 2 så letade 

sig mer luft till don 1. Vi får gå tillbaka till don 2 och justera upp det till 270 l/s. Nu sjönk don 1  

till 132l/s. Vi justerar ned don 2 till 264. Don 1 ökar till 133 och vi nöjer oss.  

Efter detta går vi vidare och justerar in don 3 i föhållande till don 1 (referensen). Sedan don 4...9. 

Nu har alla don på grenen samma förhållande. Gör samma sak för nästa gren tills alla grenar är  

injusterade. Sedan injusteras varje gren på samma sätt som om de vore enstaka don.  

Som mätpunkter kan tex. varje grens referensventil användas. För systemet har nu alla don  

samma flödesförhållade ( Qmätt/Qprojekterat).  

Ställ till sist in totalluftmängden genom att ställa in fläkten. Klart. 

 



Proportionalitetsmetoden med SwemaTwin 

Som i exemplet ovan så ändrar sig flödet i referensdonet när man ändrar på något annat don.  

SwemaTwin hjälper dig och visar alltid förhållandet i procent (%) mellan det don du mäter på och  

referensdonet. Innan du påbörjar injusteringen noterar du på ritningen vilket förhållande du har på 

alla övriga don jämfört med valt referensdon.  

I exemplet ovan skulle detta förhållande mellan don 2 och don 1 vara 200%. 

Oavsett vilket flöde du mäter på don 2 så vrider du donet så att kvoten på displayen blir 200%. 

På detta sätt slipper du springa mellan referensdonet och det don du justerar in. 

Fortsätt på samma snabba sätt med don 3,4... och inom kort är du klar med hela  

ventilationssystemet! 

 


