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Symbol

Formel

Rekommen
nderad

t
x

Temperatu
ur
Absolut fukktighet

h

Specifik en
ntalpi

…11

Avluft
Frånluft inlo
opp
Tilluft inlop
pp

…21
…12
…22
…w
…d
QHRS
Pel
ηt

Frånluft
Frånluft utlopp
pp
Tilluft utlop
Våt temperratur
Torr tempe
eratur
Värmeåtervvinningssystemets kapacitet
Elförbrukning
Temperatu
urverkningsgrad torr
Temperatu
urverkningsgrad våt

Accepterad

Förbjuden

Vatteninnehå
åll
Fukthalt
Fuktighet
Entalpitet
Entalpi
Frånluft in [o
om frånluft ut används]
s]
Tilluft in
Friskluft
Frånluft ut [o
om frånluft in används]
s]
Tilluft ut
Tilluft [om friiskluft används]

-

Temperatu
urverkningsgrad

-

ηx

Fuktverknin
ngsgrad

Sensibel verrkningsgrad
Latent verkn
ningsgrad
-

ηh

Totalverkningsgrad

Entalpiverkn
ningsgrad
-

εt

Sensibel efffektivitet torr [för platttvärmeväxlare]
Sensibel efffektivitet våt [för plattvvärmeväxlare]

Temperature
effektivitet torr [för platttvärmeväxlare]
Temperature
effektivitet våt [för platttvärmeväxlare]

meväxlare]
Sensibel efffektivitet [för rotorvärm

effektivitet [för rotorvärrmeväxlare]
Temperature

εx

Latent effektivitet

Fukteffektivittet

εh

Totaleffektivitet

Entalpieffekttivitet
Totaleffektivitet

ηe

Energiverkkningsgrad

ε

Värmefakto
or

Verkningsgrad (utan ordet
o
temperatur eller sensibel eller
latent)
Tempertaurverknings
sgrad (för
plattor utan ordet våt eller torr)

Effektivitet (utan orde
et
temperatur eller sensibel)
Tempertaureffektivitet (för
plattor utan ordet våt eller torr)
Sensibel effektivitet (fför plattor
utan ordet våt eller torr)

Verkningsgrad (utan Energi
E
framför)
-
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