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Tillbehör VOC Control

CASA R5, R5-H, R7, R7-H, R9, R9-H, R15, R15-H med Comfort styrsystem kan 
kompletteras med tillbehöret VOC Contol för behovsstyrning av luftfl öden. 
Funktionen reglerar luftfl ödet utifrån en VOC sensor i frånluftströmmen, 
alternativt via en extern 0-10V trycksensor för  VAV reglering i tilluftskana-
len.
VOC control har högre prioritet än övriga styrfunktioner som borta-, normal-, och for-
cerat läge, vilket betyder att då VOC Control är aktiverad kan inga ändringar mellan 
dessa lägen utföras via kontrollpanelen. 

CASA Comfort VOC
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Beskrivning CASA COMFORT VOC CONTROL

Comfort VOC Control 
Då allt högre krav ställs enligt Ecodesigndirektivet på 
aggregatets styrfunktionalitet har Swegon AB utvecklat 
CASA Comfort VOC Control. 
CASA Comfort VOC Control är utvecklat som ett Add-On 
system till den befi ntliga CASA Comfortstyren. 
Tack vare CASA VOC Control´s utformning fi nns möjlighet 
att även komplettera Comfortstyren i efterhand av redan 
levererade aggregat.
CASA VOC Control består av ett Add-On kort som monteras 
på aggregatets styrkort, ett VOC Control´s styrkort med VOC-
sensor som placeras i frånluftsströmmen, en kontrollpanel 
för injustering samt som ett tillval en trycksensor för tryck-
styrningsfunktion:

Funktion
Med CASA COMFORT VOC CONTROL uppnås högsta 
nivån av energieff ektivitet. 
Den elektroniska sensorn läser kontinuerligt  av 
luftkvalitén i huset, och reglerar luftväxlingen utifrån 
denna. 
Populärt kallas VOC sensorn en elektronisk näsa.
Enkelt beskrivet känner den av lukter och skadliga 
ämnen som bildas i inomhusmiljön. 
VOC sensorn detekterar kolväten och därmed ett 
bredare spektra och en bättre funktion än den 
traditionella CO2 sensorn som endast mäter koldioxid.   

Funktionen säkerställer att det allmänna kravet i BBR 
6:21 (Boverkets byggregler) uppfylls till lägsta möjliga 
energiförbrukning och bästa komfort.
Har du mycket folk hemma, ökar luftväxlingen för att 
ventilera mer  eftersom ventilationen regleras utifrån 
det faktiska behovet 
När familjen är i skolan eller på jobbet, går ventilatio-
nen på ett minimum och sparar energi.

Utdrag ur BBR 6:21

Allmänt Byggnader och deras installationer ska 
utformas så att de kan ge förutsättningar för en 
god luftkvalitet i de rum människor vistas mer än 
tillfälligt. Kraven på inneluftens kvalitet ska be-
stämmas utifrån rummets avsedda användning. 
Luften får inte innehålla föroreningar i en kon-
centration som medför negativa hälsoeffekter 
eller besvärande lukt.
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Komponenter
Funktionen består av fyra ingående komponenter. Styrkort med VOC sensor som placeras i frånluftsströmmen, anslutnings-
kort placerat vid aggregatets huvudstyrkort, en kontrollpanel för injustering samt en trycksensor. 
Kontrollpanelen används endast vid injustering och behålls av installatören efter att installationen och justering av luftfl öden 
är slutförd. 

Funktionen beställs i samband med orderläggning och byggs in i aggregatet då det produceras. 
Komplettering i efterhand är möjlig, men då endast av behörig tekniker.

Placering
VOC Control kan användas på både topp och sidoanslutna modeller. Sensorn är alltid placerad i frånluftströmmen, se mar-
kering på bild nedan. På sidoanslutna modeller (-H) är det även möjligt att fl ytta sensorn då inspektionssida ska växlas vid 
installation. Samtliga aggregat levereras i vänsterinspektion. Uppge vid beställningen om det ska vara högerinspektion.

Styrkort med VOC sensor 
samt ingång för tryckgivare

Anslutningskort för VOC ControlVOC Kontrollpanel för

injustering

Trycksensor
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Systemfunktioner

Förutom den centrala behovsstyrningen, kan även en 
extern trycksensor anslutas till funktionen. 
Därigenom kan anläggningen även reglera luftfl öden 
på lokal nivå, s.k. zonreglering.  
Se funktionsprinciper till höger.
Den analoga 0-10V ingången ingår i grundutförandet, 
men ska i förekommande fall kompletteras med 
trycksensor TB000XX för att uppnå funktion.

Grundprincipen för reglersystemet är att regleringen 
sker alltid av tilluftsfl ödet och frånluftsfl ödet är alltid 
slavstyrt från tilluftsfl ödet.

Dimensionering av aggregat

Vid system med lokal behovsstyrning skall val av 
aggregatstorlek göras med hänsyn till det totala 
luftfl ödet som anläggningen ska hantera samtidigt.

Vid system med central behovsstyrning ska val av 
aggregat göras med hänsyn till komfort i normal 
belastning och max 70% av aggregatets maximala 
kapacitet.

Funktionsbeskrivning COMFORT VOC CONTROL

Inställningar 
Före luftinjustering ska aggregatets grundparametrar 
för värme, kyla och inspektionssida konfi gureras på 
huvudstyrkortet. 
Se utförlig beskrivning i aggregatmanualen. 
Är det önskvärt att anläggningens fl ödesinställning 
även ska kunna göras via aggregatets kontrollpanel i 
ett senare skede, så ska luftinjustering för min-normal 
och max göras i COMFORT panelen.

Aggregatets standardfunktioner för fl ödesinställningar 
överstyrs när VOC Control är vald. 
VOC control har högre prioritet än övriga styrfunktio-
ner som borta-, normal-, och forcerat fl öde. 
Då VOC Control är aktiverad, kan inte ändringar mellan 
dessa lägen utföras via kontrollpanelen. 
VOC Control kan inaktiveras via brytare på anslutnings-
kortet, eller genom att inaktivera samtliga av de tre 
regleralternativen VOC/CO2/Tryck i kontrollpanelen. 

Brytare för inaktivering

Aggregatets larmfunktioner påverkas inte av VOC 
Control.
Notera att funktionen Vinterjustering i aggregatets 
styrutrustning överstyrs av VOC Control. 
Vi avråder att aggregatet installeras utan eftervärmare 
då VOC Control är vald. 

Anläggningens luftfl öden ställs in via den separata VOC 
kontrollpanelen. Denna är försedd med spiralsladd 
som kopplas till anslutningskortet för VOC Control.

VOC Kontrollpanel för

injustering
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Central behovsstyrning med centralt 
placerad VOC sensor (grundutförande)

Lokal behovsstyrning med lokalt placerade 
spjäll för styrning av luftkvalitet på rumsnivå.

 Komplement (ingår inte i 
 grundfunktionen)

VOC Control innehåller inte bara VOC funktion. Sys-
temet kan regleras av en extern trycksensor via den 
inbyggda 0-10V ingången. Dessutom kan reglering 
ske utifrån CO2 värde som beräknas på VOC sensorns 
signal. Eftersom det saknas riktvärden för VOC kan just 
CO2 värdet ge dig en bra referens till den uppmätta 
luftkvalitén i huset.
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Frånluft

Flöde i förhållande till luftkvalité

Systemet tillåter att man kan bestämma tilluftsfl äktens 
%-fl öde i relation till uppmätt luftkvalité. Som den blå 
linjen för tilluftsfl ödet i exemplet till höger visar, så ökar 
fl ödet från 450 PPM och ger max 70% vid 900 PPM. 
Den röda linjen avser fl ödet för frånluften som slavstyrs 
från tilluftsfl ödet, och bestäms då systemet injusteras.

125 ppb VOC 
motvarar 450 ppm CO2
600 ppb VOC motvarar 
2000 ppm CO2

Flödesinställning
Minsta luftfl öde är 20 % av fl äktens maxvarvtal. 
Flödet kan regleras utifrån aktuellt VOC värde, CO2 
värde eller 0-10V trycksensor, individuellt eller i kombi-
nation med varandra, då det högsta värdet i % priorite-
ras. Dv.s. är signalen från en extern 0-10V tryckgivaren 
högre än aktuellt värde för VOC i frånluften, ges signal 
till fl äkten för den externa tryckgivaren.

Exempel på styrningar
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Menyöversikt COMFORT VOC CONTROL
Första uppstart
När aggregatet startas och systemet är driftsatt visas bilden 
till höger i displayfönstret. Gå till menyn genom att trycka 
på någon av navigeringsknapparna..

Navigering
Genom att trycka på den högra tangenten når man den 
undermeny som markören står på. Backa till huvudmenyn 
genom att trycka på den vänstra tangenten.

När systemet är igång
Det tar 15 minuter för VOC sensorn att stabilisera sig och 
beräkna  VOC värdet. Därefter kan man utläsa aktuellt 
värde för VOC under menyn AIR QUALITY GRAPH och för 
CO2 under menyn CO2 GRAPH. 

Luftinjustering via aggregatets COMFORT styrpanel 
När luftinjustering ska utföras för aggregatets grundfunk-
tion, för borta, normal och forcerat fl öde ska regleringen i 
VOC CONTROL vara i avstängt läge. Välj SET REGULATION 
- TURN ALL OFF och tryck på höger tangent. 

Grafer i menyerna AIR QUALITY (VOC) och CO2
Här visas en graf för uppmätt värde under 1 minut. 
A: 1X, 2X, 3X... visar i vilken skala grafen ritar, grafen skalas om 
automatiskt. 
B: Senaste uppmätta värdet (värdet för grafen längst till 
höger). 
C: Högsta uppmätta värdet som visas i grafen. 
D: Inställda MIN och MAX gränsen. 
E: Aktiv paramater är vitmarkerad.

Navigeringstangenter
A: och B: för att välja i menyn, mel-
lan parametrar och ändra parame-
tervärde.
C: och D: för att fl ytta markören, 
bekräfta inställt värde och återgå 
till menyn.
E: Knapp för uppdatering av 
mjukvara. 
Raderar parametrar och överför 
mjukvara från kontrollpanelen till 
VOC styrkortet (används endast 
vid ny utgåva av mjukvara).
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Air quality Graph

            CO2 Graph

Pressure    Graph

Adjust Fan Speed

Set Regulation

InfoInfo

p

Adjust Fan Speed
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Välj SET REGULATION 
via kontrollpanelen

Välj AIR QUALITY och 
tryck höger tangent 
för att aktivera kana-
len till läge ON.

Displayen visar nu 
grafen för uppmätt 
VOC värde i grafen och 
aktuellt värde . 

Genom att trycka upp/ner tangent kan nu min-gränsvärdet 
ändras. När du ställt in önskat värde tryck höger tangent för 
att spara. Markören fl yttar sig nu till max-gränsvärdet, och 
detta kan ställas till önskat värde på samma sätt som för min-
värdet. Tips: under CO2 GRAPH fi nns aktuellt värde för ppm 
CO2, som kan vara till vägledning för önskat VOC min/max 
inställning.

Inställningar CASA COMFORT VOC CONTROL
Flödesinställning av VOC CONTROL
För att systemet ska kunna reglera mellan fördefi nierade 
fl ödesnivåer, måste  först fl äktarnas hastighet (%) i relation till 
önskat luftfl öde bestämmas.

Systemet redogör för aktuell fl äkthastighet för de båda 
fl äktarna, F1 och F2.  Eftersom aggregatet kan vara installerat 
i både höger och vänsterinspektion, så behöver identifi ering 
ske av fl äktarnas placering i relation till luftriktning (F1 eller 
F2 som tilluft). Därefter kan luftinjustering utföras enligt 
nedan. Här ställs fl ödesbalansen för systemets min och 
maxgränser.

Tilluft
Frånluft

Välj ADJUST FAN SPEED 
via kontrollpanelen

Mät totalfl ödet för F1 
MIN och justera till 
önskad fl äkthastighet. 
När önskat fl öde är 
uppnått så bekräf-
tas värdet genom 
att trycka på höger 
tangent.

Fortsätt på samma sätt med F2 MIN - F1 MAX/F2 MAX. 
När du ändrar värdet justeras fl ödet direkt, vilket gör det 
enklare att mäta och ställa in exakt värde. 

Inställning av min och max börvärde VOC CONTROL
När luftfl ödesinställningen är klar kan vi nu bestämma 
under vilka min och max värden, systemet skall reglera. I 
nedan graf så har vi min (TL 20% / FL 25%) vid 125 ppb 
VOC och max  (TL 70% / FL 80%) vid 600 ppb VOC.  
Genom denna förskjutning av frånluftfl äktens hastighet, 
säkerställs ett undertryck i fastigheten genom hela fl ödes-
området. 

För att göra ovanstående inställning, gör som följer:

Gå tillbaka till menyn 
genom att trycka 
vänster 
tangent.

Gå upp till AIR QUA-
LITY GRAPH och tryck 
höger tangent.

Värdet ändras med 0,1-tal tills man tryckt  10 gånger, då 
värdet ändras med en-tal per knapptryck.

 
Välj vilken fl äkt som är 
inställd som tilluftsfl äkt 
med upp/nedknapp. 
Tryck höger tangent.

Air quality Graph

            CO2 Graph

Pressure    Graph

Adjust Fan Speed

Set Regulation

InfoInfo

p

Adjust Fan Speed

Här sätter du vilket 
Min och Max 
fl öde som fl äktarna 
skall reglera mellan.
 

F1: 67.3%  F2:  73.8%

          Min F1: 20,0%

Supply  Min F2:  30,0%

 

  Max F1: 80,0%

Supply  Max F2: 90,0%

Min F1: 20,0%

F1: 67.3%  F2:  73.8%

          Min F1: 20,0%

Supply  Min F2:  30,0%

 

  Max F1: 80,0%

Supply  Max F2: 90,0%

Min F1: 20,0%

Air quality Graph

            CO2 Graph

Pressure    Graph

Adjust Fan Speed

Set Regulation
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Set Regulation

Set regulation

Air quality :   ON

            CO2 :   OFF

Pressure:       OFF

Turn All Off :      
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Air quality :   ON

Air quality Graph

            CO2 Graph
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Displayen visar nu 
grafen för uppmätt 
CO2 värde 
och aktuellt 
värde (160). 

Genom att trycka upp/ner tangen kan nu min-gränsvärdet 
ändras. När du ställt in önskat värde, tryck höger tangent 
för att spara. Markören fl yttar sig nu till max-gränsvärdet, 
och detta kan ställas till önskat värde på samma sätt som för 
min-värdet. 

Menyöversikt COMFORT VOC CONTROL

Tilluft
Frånluft

Inställning av min och max börvärde CO2 CONTROL
När luftfl ödesinställningen är klar kan vi nu bestämma de 
min och max värden som systemet skall reglera mellan. 
I nedan graf så har vi min (TL 20% / FL 25%) vid 450 PPM 
CO2 och max  (TL 70% / FL 80%) vid 2000 PPM CO2.  Genom 
denna förskjutning av frånluftfl äktens hastighet, säkerställs 
ett undertryck i fastigheten genom hela fl ödesområdet. 

För att göra ovanstå-
ende inställning, gör 
som följer:
Välj SET REGULATION 
via kontrollpanelen

Välj CO2 och tryck 
höger tangent för 
att aktivera 
kanalen till 
läge ON.

Gå tillbaka till menyn 
genom att 
trycka vänster 
tangent.

Gå upp till CO2 
GRAPH och
tryck höger 
tangent.

Kombinera CO2/VOC
Det är möjligt att parallellt aktivera och reglera fl ödet baserat 
på ppm CO2 och ppb VOC. 
Men det ger ingen direkt fördel med anledning av att CO2 
värdet är beräknat på VOC värdet.
Reglerfunktionen är dock att högsta värdet prioriteras. 
Är utsignalen för CO2 högre än utsignalen för VOC så är det 
CO2 värdet som styr fl äktarnas hastighet.

För anläggningar som ska utföras med en kombinerad 
styrning av tryck och central luftkvalitetsreglering, så kan 
det inte fi nnas fl ödesreglerande enheter på samtliga gren-
kanaler.

Swegon

Air Quality Unit

V:1.60

Press any key

Air quality Graph

            CO2 Graph

Pressure    Graph

Adjust Fan Speed

Set Regulation

Info

j p

Set Regulation

Set regulation

Air quality :   OFF

            CO2 :   ON

Pressure:       OFF

Turn All Off :      

Commissioning:
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Set Regulation
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Installation CASA COMFORT VOC Tryckstyrning
Förlopp för installation av VOC CONTROL tryckstyrning
Systemet består av VOC sensor placerad efter fi ltret i aggre-
gatets frånluftsström, anslutningskort placerat som plug-in 
på aggregatets styrkort, trycksensor för montering i 
tilluftskanalen samt en kontrollpanel för injustering.

Tryckreglering med VOC CONTROL
När det gäller tryckregleringen så är grundprincipen en 
annan i relation till VOC och CO2  regleringen.
Regleringen konstanthåller trycket i tilluftskanalen, genom 
att reglera fl äkthastigheten på tilluftsfl äkten. 
Frånluftsfl äkten slavstyrs baserat på tilluftsfl äktens (Master) 
hastighet.

Som tillägg till VOC CONTROL så behövs då en extern 
tryckgivare TB000xx.

Trycksensor sensor

• Trycksensorn placeras på lämplig plats i närheten av 
aggregatet och spänningsmatas från aggregatets 
24V anslutning (Conn 9, plint 19 och 20) till tryckgivarens 
anslutning 1 och 3
OBS! Aggregatet måste utrustas med 24V transformator
 

• 0-10V signalen kopplas från trycksensorns anslutning 
2 (Y)  och3 (G0) och till VOC kortets 0-10V ingång, 
anslutning  2 (Y) och 3 (G0)

• Ställ in det vridbara vredet i trycksensor så att pilen 
visar mot 4

• Borra ett hål på lämplig central plats i tilluftskanalen och 
montera nippelanslutningen och vänta med att ansluta 
trycksensorns plastslang

• När systemet ska injusteras, ansluts kontrollpanelens 
spiralsladd  i modularkontakten på VOC anslutningskor-
tet. 

• Ta bort aggregatets inspektionslucka
• Lossa täckplåten framför styrkortet
• Anslut kontrollpanelens spiralsladd till modularkontakten 

på anslutningskortet.
• Kontrollera att DIP 7 på styrkortet är i normalläge.
• Montera inspektionsluckan (med spiralsladden klämd )
• Anslut stickproppen och starta upp aggregatet 

(Vänta 3 minuter) Uppstartssekvensen indikeras med ett 
timglas i displayen

• Kalibrera trycksensorn genom att trycka in tryckknappen 
under 5 sek., se bild till vänster

• Anslut trycksensorns plastslang till kanalen 
• Genomför injusteringen enligt instruktion på nästa sida 
• Notera att det tar 15 minuter för trycksensorn att 

registrera och beräkna mätvärdet. 
Tills detta är klart visas en urtavla i kontrollpanelen. 

• När injusteringen är klar, stoppa aggregatet genom att 
bryta strömmen.

• Öppna inspektionsluckan.
• Ta loss kontrollpanelens spiralsladd från anslutningskoret.
• Återmontera  täckplåten framför styrkortet.
• Återmontera inspektionsluckan.
• Anslut stickproppen och starta upp aggregatet (15 min). 

VOC kort

1 
2 

3 Ingång: 0-10V från trycksensor

Inställning av tryckområde
samt kalibrering
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Injustering av COMFORT VOC Tryckstyrning

Systemet injusteras genom att man först väljer vilken fl äkt 
som är tilluftsfl äkt. 
Därefter mäter man fl ödet på till och frånluften med alla 
spjäll öppna. Man justerar fl ödet genom att ändra %-värdet 
för F1 och F2, se menyer till höger
Sedan stänger man alla spjäll och justerar eventuellt 
frånluftsfl äkten så att rätt fl ödesbalans bibehålls. 

Grundmeny
Tryck in valfri tangent 
för att börja injuste-
ringen

Öppna alla spjäll.
Välj F1 med upp/ned 
tangent, tryck höger 
tangent och 
justera fl ödet med 
upp/ned tangent  tryck 
höger tangent.  

Efter att till och från-
luftsfl ödet är injusterat 
och tryckfallet är stabilt, 
markerar man 
Pressure SET, tryck 
höger tangent

Swegon

Air Quality Unit

V:1.50

Press any key

Set regulation

Air quality :   OFF

            CO2 :   OFF

 Pressure :   On

Turn All Off  :     

Välj Commissioning 
med upp/ned tangent.
Tryck höger tangent

Open Ventilation

Air quality Graph

            CO2 Graph

Pressure    Graph

Adjust Fan Speed

Set Regulation

Info

Välj Set Regulation 
med upp/ned tangent.
Tryck höger tangent

j p

Set Regulation

Open Ventilation
Fan:

       F1:   78.0%

       F2:   85.0%

        Pressure:

     READ 80 

    SET :     80

 NEXT

Tryck ned tangent 
samt höger och justera 
därefter F2 till rätt fl ö-
desbalans , tryck höger 
tangent. 

__

      __

___________________

__

      __

___________________

Open Ventilation
Fan:

       SA:   78.0%

       EA:   85.0%

        Pressure:

     READ 80 

    SET :    80

 NEXT

    SET :    80

__

      __

___________________

Välj Next, tryck höger 
tangent

Open Ventilation
Fan:

       SA:   78.0%

       EA:   85.0%

        Pressure:

     READ 80 

    SET :   80

 NEXT NEXT

__

      __

___________________

Stäng alla spjäll. 
Agggregatat varvar nu 
ned. Vänta tills tryck-
fallet har stabiliserat 
sig. Kontrollera så att 
det fortfarande är rätt 
fl ödesbalans. 
Vid behov, tryck upp/
ned tangent för att välja 
fl äktläget. Höger tang-
ent för att ändra 
fl äktens minfl öde.
Välj DONE med höger 
tangent, tryck höger
KLART!

Closed Ventilation
   42.0%

   49.0%

F2: 35%:

     Pressure

READ 80 

 SET :  80

 DONE

__

      __

___________________

F2: 35%:

Air quality Graph

            CO2 Graph

Pressure    Graph

Adjust Fan Speed

Set Regulation

Info

Tryck på upp/ned tang-
ent för att markera 
Adjust Fan Speed.
Tryck höger tangent

p

Adjust Fan Speed

 
Välj vilken fl äkt som är 
inställd som tilluftsfl äkt 
med upp/nedknapp. 
Tryck höger tangent.

Navigeringstangenter:
Använd tangent A: och B: för att 
välja i menyn, mellan parametrar 
och ändra parametervärde.
Använd tangent C: och D: för att 
fl ytta markören, bekräfta inställt 
värde och återgå till menyn.
E: Knapp för uppdatering av mjuk-
vara. Raderar parameterar och 
överför mjukvara från kontrollpa-
nelen till VOC styrkortet (används 
endast vid ny utgåva av mjukvara).

A

B

C DE

För att systemet ska 
kunna reglera mellan 
fördefi nierade fl ödes-
nivåer, måste  först 
fl äktarnas hastighet (%) 
i relation till önskat luft-
fl öde bestämmas.
Här ställs fl ödesbalansen 
för systemets min och 
maxgränser.
Tryck höger 
tangent för att markera 
och upp/ned för att 
justera. Upprepa för att 
justera övriga värden., 
Vänster tangent 2 ggr för 
att gå till nästa Meny

F1: 67.3%  F2:  73.8%

          Min F1: 20,0%

Supply  Min F2:  30,0%

 

  Max F1: 80,0%

Supply  Max F2: 90,0%

Fan:

       F1:   78.0%

       F2:   85.0%

        Pressure:

     READ 80 

    SET :     80

 NEXT

    F2:   85.0%

Min F1: 20,0%
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Rätt till ändringar förbehålles

Protokoll CASA COMFORT VOC CONTROL
Nedan noteras de inställningar som gjorts i samband med injusteringen för VOC CONTROL.
Detta är ett viktigt underlag för framtida bruk, om något skulle hända. Behöver VOC styrkortet av någon anledning bytas 
ut, förloras inställningarna och då är denna information värdefull för att slippa göra en ny injustering av systemet.

Parameter Fabriksinställning Injusterat värde

Reglermetod
(SET REGULATION)

VOC OFF

CO2 OFF

Ext. 0-10V OFF

Fläkthastighet
(SET FAN SPEED)

MIN F1 35,0%

MIN F2 35,0%

MAX F1 90,0%

MAX F2 90,0%

VOC gränsvärden 
(VOC GRAPH)

VOC MIN 125

VOC MAX 600

CO2 gränsvärden
(CO2 GRAPH)

CO2 MIN 450

CO2 MAX 900

Tryckreglering
(PRESSURE GRAPH)

MIN 50

MAX 400

Injustering utförd datum:

Injustering utförd av:

Faktor
Risk för påverkan

Förväntad eff ekt Källor
Låg Mellan Hög

Partiklar i luft 
mg/m³ < 0,1 0,1-0,3 > 0,3 Slemhinneirritation, 

SBS (allergi)
Papper, textil, personer, 
tobaksrök, utifrån

Formaldehyd
μg/m3 < 25 25-75 > 75 Slemhinneirritation, 

SBS (allergi) Lack, lim, tobaksrök mm.

Flyktiga organiska 
ämnen VOC  SBS (allergi) Färg, lim, plast, trä, tryck-

svärta, frukt, kopiering

Kvävedioxid NO2
μg/m3

< 
200 200-500 > 500 Slemhinneirritation, 

allergi
Öppen förbränning, trafi k, 
garage i huset

Lukt 
% missnöjda < 10 10-20 > 20 ”Dålig luft” Personer, material, aktiviteter

Koldioxid CO2
ppm

< 
700

700-
1000 >1000 ”Instängd luft” Personer

Kolmonoxid CO
μg/m3

< 
500 >1000 Allmänna symptom Öppen förbränning av gas och 

olja, trafi k ute, garage i huset

Följande tabell är är hämtad från Boverkets dokument gällande kriterier för sunda byggander och material och återfi nns 
under avsnittet för Luftkvalitet. 
Faktorer i inomhusluften som anses kunna påverka hälsan.

DOC0038
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Rätt till ändringar förbehålles
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