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SAKEN marknadsföring av värmeväxlare

––––––––––––––––––––––––

DOMSLUT

1. Marknadsdomstolen lämnar Recuperator S.R.L.:s talan utan bifall.

2. Recuperator S.R.L. skall ersätta Heatex Aktiebolag dess rättegångskostnader i målet med

fyrahundrafyratusenåttahundrasextiotre (404 863) kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen

(1975:635) från dagen för Marknadsdomstolens dom till dess betalning sker. Av beloppet ut-

gör 244 000 kr ombudsarvode.

BAKGRUND

Heatex Aktiebolag (Heatex) tillverkar och försäljer värmeväxlare för värmeåtervinning. På

Heatex hemsida finns ett beräkningsprogram – Heatex 2000 – med vilket bl.a. värmeväxlar-
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nas kapacitet kan beräknas. Programmet är utgivet i olika versioner, nämligen 1.6.2, 2.0.1,

2.1.0 och 2.2.0.

YRKANDEN, M.M.

Recuperator S.R.L. (Recuperator) har yrkat att Marknadsdomstolen vid vite förbjuder Heatex

att vid sin fortsatta marknadsföring av värmeväxlare i H-serien använda sig av beräknings-

programmet Heatex 2000, version 1.6.2, 2.0.1, 2.1.0 och 2.2.0 och /eller de värden avseende

värmeväxlarnas kapacitet som framtagits med hjälp av detta program.

Vidare har Recuperator yrkat att Marknadsdomstolen beslutar att den vilseledande framställ-

ning som finns i Heatex beräkningsprogram – och som Heatex via Internet spritt på markna-

den – skall utplånas eller ändras så att den inte längre är vilseledande.

Heatex har bestritt yrkandena.

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader.

GRUNDER

Recuperator

Recuperator har gjort gällande att beräkningsprogrammet är felaktigt genom att de effektivi-

tets- och motståndsvärden som beräknas med hjälp av programmet inte stämmer överens med

verkliga värden. Heatex använder sig i sin marknadsföring av värmeväxlare inom H-serien av

de felaktiga uppgifter som beräkningsprogrammet ger upphov till. Marknadsföringen inne-

fattar därmed påståenden som är vilseledande i den mening som avses i 6 § första stycket och

andra stycket första punkten marknadsföringslagen (1995:450).

Av samma skäl skall de aktuella programmen utplånas eller ändras så att de inte längre är vil-

seledande. Förbudet skall förenas med vite då särskilda skäl som gör vitet obehövligt inte fö-

religger.
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Heatex

Heatex har i första hand gjort gällande att marknadsföringslagen inte är tillämplig på ifrågava-

rande marknadsföring.

I andra hand har Heatex bestritt att beräkningsprogrammet innehåller några programfel eller

att programmet på annat sätt är vilseledande.

Om beräkningsprogrammet skulle innehålla programfel har Heatex gjort gällande att en jäm-

förelse mellan programmets beräkningar och testresultat endast skall göras på av Heatex tes-

tade och kända produkter varvid samtliga jämförelser ligger inom intervallet för mätonog-

grannhet och produktionsnoggrannhet. Skall en jämförelse även ske med de tester Recupera-

tor har låtit utföra, gör Heatex gällande att även dessa ligger inom intervallet för mätonog-

grannhet och produktionsnoggrannhet. I vart fall gör Heatex gällande att, vid bedömningen av

om beräkningsprogrammet innefattar påståenden som är vilseledande, ett betydligt större in-

tervall för mätonoggrannhet och produktionsnoggrannhet skall tolereras än vad Recuperator

angivit.

När det gäller yrkandet om utplåning eller ändring av programmet bestrids detta då något be-

hov inte föreligger.

PARTERNAS UTVECKLING AV TALAN

Parterna har i huvudsak anfört följande.

Recuperator

Heatex marknadsför värmeväxlare bl.a. på sin hemsida på Internet. Marknadsföringen riktar

sig till svenskar och den svenska marknaden. Via hemsidan – eller genom en diskett som kan

erhållas från Heatex – får kunderna tillgång till en elektronisk produktkatalog, beräkningspro-

grammet Heatex 2000, med uppgifter om de olika modellerna och deras kapacitet. Program-

met erbjuds på flera olika språk, bl.a. svenska, och samtliga prisuppgifter lämnas i svenska

kronor. Programmet är utgivet i olika versioner – 1.6.2, 2.0.1, 2.1.0 och 2.2.0 – varav de två

sistnämnda endast skiljer sig från sin föregångare genom att ytterligare språk lagts till. Ver-
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sion 1.6.2 byttes ut den 25 augusti 2000 mot version 2.0.1 varvid vissa justeringar av uppgiv-

na värden gjordes.

Den viktigaste beståndsdelen i en värmeväxlare är de s.k. kylplåtarna. Deras konstruktion är

avgörande för värmeväxlarens kapacitet. Värmeväxlare marknadsförs normalt i produktserier,

där vissa komponenter (och/eller kombinationer av komponenter) är förutsatta medan de när-

mare detaljerna bestäms utifrån den enskilde kundens förutsättningar och behov. Vad gäller

kylplåtarna sker anpassningen till den enskilde kunden genom att plåtarnas storlek och antal

varieras, liksom även avståndet mellan plåtarna. Med hjälp av Heatex beräkningsprogram kan

kunderna bl.a. följa hur kapaciteten påverkas av valet av komponenter, storleken på planerat

luftutflöde och lufttemperatur.

En värmeväxlares kapacitet bedöms utifrån dess effektivitets- och motståndsvärde. Effektivi-

tetsvärdet avser återvunnen kvantitet värme dvs. den värme som utvinns ur den luft som tas

från ett rum och som omvandlas till frisk luft som blåses in i samma rum. Motståndsvärdet är

det motstånd kylplåtarna utgör för luftflödet. Önskvärt är att effektivitetsvärdet är så högt och

motståndsvärdet så lågt som möjligt.

Gemensamt för alla Heatex modeller i H-serien är att en viss typ av kylplåt används. Om ett

felaktigt antagande görs beträffande kylplåtens kapacitet får det genomslag i beräkningarna

oavsett vilken modell i H-serien det är frågan om.

År 1996 bildade Heatex tillsammans med fem konkurrerande europeiska tillverkare av vär-

meväxlare, bland dem Recuperator i Italien och Hovalwerk AG (Hovalwerk) i Liechtenstein,

samarbetsorganet EPHEA. Ett av EPHEA:s syften är att utföra tester av medlemsföretagens

produkter med avseende på effektivitets- och motståndsvärden för att kontrollera att produk-

ternas faktiska värmeåtervinningskapacitet överensstämmer med den uppgivna. Medlemsfö-

retagen har enhälligt utsett det schweiziska laboratoriet Zentralschweizerisches Technikum

Luzern (Technikum Luzern) för att genomföra dessa tester.

Recuperator och Hovalwerk har låtit genomföra ett antal tester av Heatex värmeväxlare i H-

serien, närmare bestämt på modellerna H 0750/7.5/C, H 0600/7.5/C, H 0750/9.0/C,

H 0600/6.0/C, H 0750/7.5/E och H 0850/7.5/E. De testade värmeväxlarna har inköpts på den

öppna marknaden och skiljer sig från varandra vad gäller plåtarnas storlek, dessas antal och
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avstånd dem emellan. Testresultaten visar att stor diskrepens råder mellan verklig kapacitet

och den kapacitet beräkningsprogrammet anger avseende såväl effektivitet som motstånd.

Modellerna H 0750/7.5/C, H 0600/7.5/C, H 0750/9.0/C, H 0750/7.5/E och H 0850/7.5/E har

testats av Technikum Luzern.

Modell H 0750/7.5/C inköptes på öppna marknaden som en enhet ur den normala produk-

tionslinjen. Det var inte en prototyp. Om det ändå visar sig att så är fallet, gör Recuperator

gällande att detta saknar betydelse eftersom någon skillnad beträffande själva kylplåtspaketet

inte föreligger och att därmed effektivitetsvärdena inte påverkas.

Modellerna H 0750/7.5/E och H 0850/7.5/E sändes direkt till Technikum Luzern och har ald-

rig varit i Recuperators besittning. Modellerna togs direkt ur sina kartonger innan de testades.

De var inte skadade, vilket framgår av fotografier tagna vid testtillfället, och de hade inte tidi-

gare varit i bruk. De tillverkades efter det att Heatex av Hovalwerk hade uppmärksammats på

att diskrepanser förelåg mellan beräknade värden och uppmätta. De angivna effektivitetsvär-

dena ligger därför något närmare de verkliga värdena än vad de gör beträffande modell

H 0750/7.5/C. Vad gäller motståndsvärdena är dock skillnaden tvärtom större. De båda mo-

dellerna har olika tryckfallsvärden för båda kanalerna. Detta beror på att plåtarna inte är pla-

cerade med jämna avstånd utan med en differens på mellan fem och åtta millimeter. På grund

härav kunde inte tryckfallstestet utföras på modell H 0850/7.5/E.

Modell H 0600/6.0/C har testats av Instituto Masini, ett oberoende italienskt laboratorium.

Även enligt denna test föreligger stora diskrepanser mellan uppmätta och beräknade värden.

Testerna hos Technikum Luzern följer EU:s testnormer EN 305, EN 306 och EN 308. Tech-

nikum Luzern, som är en avdelning inom universitetet i Luzern, är ett tillförlitligt testinstitut.

Det är ett ackrediterat och godkänt laboratorium. I dess tester beräknas feltoleransen till ± 3

procentenheter vid 50-procentig effektivitet, eller ± 6 procentenheter vid 100-procentig effek-

tivitet. Detta innebär att om effektiviteten är mindre än 50% skall feltoleransen beräknas till

mindre än ± 3 procentenheter. Den angivna feltoleransen innefattar hänsynstagande till ett

flertal faktorer, däribland ojämnt fördelat luftflöde.

Instituto Masini är inte ett ackrediterat testinstitut. Den test som har gjorts där stöder emeller-

tid de resultat som uppmätts vid Technikum Luzern.
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Heatex

Det aktuella beräkningsprogrammet vänder sig bara till Heatex kunder. Under perioden den

1 augusti 2000–den 28 februari 2001 gick 91% av Heatex försäljning till kunder i utlandet.

Beräkningsprogrammet finns, förutom på svenska, på sex andra språk. Vissa textfiler finns

endast på engelska. När programmet öppnas får kunden välja vilket språk han eller hon vill

använda sig av. Mot bakgrund av dessa omständigheter gör Heatex gällande att marknadsfö-

ringslagen inte är tillämplig på den aktuella marknadsföringen.

Recuperator har inte närmare preciserat vilket/vilka fel som skulle finnas i beräkningspro-

grammet. Programmet består av tre komponenter, dels en indatafil – geometriblocket, dels en

beräkningskärna, dels en utdatafil – resultatet av beräkningarna. I produktionsutrustningen

finns ett tillverkningsprogram med uppgifter om de olika värmeväxlarnas mått. Dessa mått är

de som anges i och som har överförts som indata i geometriblocket. Underlaget för beräk-

ningarna i beräkningskärnan har inte gjorts av Heatex utan har hämtats ur välkända och obe-

roende litteraturkällor såsom VDI Värmeatlas och International Hand Book of Heat Exchang-

er design. Om geometrin är korrekt beskriven, skall också det beräknade värdet vara korrekt.

Programmet har getts ut i olika versioner. Beräkningsprogrammet version 1.6.2 finns inte

längre tillgängligt. Under våren och sommaren 2000 hade aktuell version beteckningen 2.0.1.

Heatex hade i ett utskick till samtliga kunder meddelat att en ny version fanns tillgänglig på

Internet och att geometrin var förändrad. Heatex kunder måste göra skriftliga beställningar.

Använder en kund en äldre programversion blir produktbeteckningen automatiskt fel vid be-

ställningen. Heatex förser då kunden med nytt beräkningsunderlag och ny programversion

alternativt kontaktas kunden per telefon. I samband med orderbekräftelse bifogas dessutom

alltid en beräkning med aktuell programversion. Sammantaget anser Heatex att man gjort allt

som är möjligt för att upplysa kunderna om utgivning av nya programversioner samt att kun-

derna – genom ovanstående rutiner – alltid gör beställningar på grundval av rätt programver-

sion. När en ny programversion ges ut skickar Heatex ett meddelande till kunden. Däri anges

att det nu finns en ny version på Internet. Att en ny programversion ges ut kan föranledas av

att geometrin förändrats.

Under år 1995 utvecklade Heatex den nu aktuella H-serien av värmeväxlare. Den första pro-

dukten som togs fram var en värmeväxlare med produktnamnet H 500. Siffran som följer efter
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bokstaven H motsvarar längden på värmeväxlarens långsida. Produkten H 500 testades av

Technikum Luzern under åren 1996–1997.

I början av år 1999 beslutade Heatex att utöka antalet produkter i H-serien. Bl.a. förändrade

man den s.k. kanalhöjden och den s.k. kanallängden i värmeväxlaren. Utformningen av mo-

dellerna gjorde det enklare att förändra och avpassa produkterna storleksmässigt till kunder-

nas olika behov. Tillverkningen blev också betydligt kostnadseffektivare vilket medförde att

Heatex kunde marknadsföra produkterna till ett betydligt lägre pris. I den nya produktserien

ingår H 600, H 750 och H 1000. Heatex har för sin senaste H-serie utvecklat det aktuella be-

räkningsprogrammet som bl.a. beräknar effektivitets- och motståndsvärden. Det är inte prak-

tiskt möjligt att ge ut nya programversioner för varje delförändring i värmeväxlarna.

Produktionen av värmeväxlare sker i en högautomatiserad och verktygsstyrd produktionslinje.

Heatex har en produktionsnoggrannhet på 0,2 mm på kanalhöjden vilket medför att Heatex

kan lova en produktionsnoggrannhet om ± 1% på effektiviteten dvs. verkningsgraden. Detta

får kunden upplysning om i en textruta som kommer upp när programmet startas. I denna

upplyser Heatex även om att programmet är noggrant testat men att det trots detta kan inne-

hålla felaktigheter och att Heatex inte ansvarar för felaktiga resultat eller de konsekvenser

som programmet kan ge upphov till.

I slutet av mars 2000 kontaktades Heatex av E. B. vid Hovalwerk. Denne påstod att Heatex

beräkningsprogram utvisade felaktiga värden. Han åberopade en rapport från Technikum Lu-

zern – HP 0015 – avseende modell H 0750/7.5/C. Heatex gick igenom rapporten och jämför-

de de däri uppmätta värdena med värden som fanns angivna i det test som hade gjorts åren

1996–1997. Heatex undersökning visade att den värmeväxlare som testats sannolikt var en

prototyp som Heatex givit till en kund i Tyskland – Wolf GmbH & CO KG i Tyskland (Wolf)

– för utvärdering. Prototypen var handbyggd och ingick således inte i den serieproducerade

H-serien. Heatex upptäckte i maj 2000 ett mekaniskt fel i prototypen och gjorde då vissa för-

ändringar i de verktyg som hade producerat den och som senare skulle användas i seriepro-

duktionen.

I juni 2000 sändes de två första serieproducerade värmeväxlarna i H-serien – H 0750/7.5/E

och H 0750/10.5/E – för test till Technikum Luzern. Dessa hade tillverkats innan den ovan

angivna ändringen i produktionsverktygen hade skett. Ändringarna påverkade verkningsgra-
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den negativt. För att återställa den tidigare verkningsgraden minskade därför Heatex i augusti

2000 den nominella kanalhöjden, dvs. plattavståndet, med 8%.

Testning av värmeväxlare skall följa de testnormer som EU har utfärdat – EN 305, 306 och

308. EN 305 och 306 är bindande referenser för EN 308 och de däri föreskrivna normerna

skall vara uppfyllda vid tester enligt EN 308. Genom att följa testnormerna säkerställs att det

finns en enhetlig bedömning av produkterna på marknaden. De tester som utförts av Instituto

Masini och Technikum Luzern har inte följt dessa normer.

Mätningarna som Recuperator låtit göra har inte utförts med ett jämnt fördelat massflöde, vil-

ket är en förutsättning för riktiga beräkningar och förutsätts i testnormerna. Detta medför att

man erhållit ett systematiskt fel hela vägen. Frågan behandlades år 1976 vid den 6:e interna-

tionella värmeöverföringskonferensen i Toronto. Vid denna konferens presenterade professor

J.P. C. i en artikel, ”Försämring av termiska prestanda hos korsströmsvärmeväxlare orsakat av

icke likformig strömning på både varma och kalla sidan.”, en modell för förändringar av

verkningsgrad beroende på ojämn fördelning på flödet. Enligt J.P. C. kan vid ojämnt flöde

den termiska prestandaförsämringen bli signifikativ och denna försämring bör inte lämnas

utan avseende vid analys och dimensionering av värmeväxlare som dittills hade skett i bran-

schen. Vid en beräkning baserad på J.P. C. artikel och Technikum Luzerns hastighetsprofil

framkommer att ett ojämnt massflöde kan ge en degenerering på verkningsgraden på ca 2%.

Technikum Luzern räknar i sina tester av värmeväxlare med att mätonoggrannheten kan upp-

gå till ±3%. Om man beaktar ovan nämnda degenerering medför det att felmarginalen vid en

verkningsgrad på 40% uppgår till minst +1% eller –5%. Degenereringen förskjuts med andra

ord med 2%. Detta innebär sammantaget att man vid en jämförelse av verkningsgrad mellan

beräkningsprogrammet och tester å ena sidan och produkterna å andra sidan skall tolerera dif-

ferenser som uppgår till minst +2% eller –6%.

Den genomsnittliga avvikelsen avseende Heatex mätningar är 1% respektive 1,5% om samtli-

ga Recuperators mätningar tas med exklusive feltillverkad prototyp och skadade produkter.

Denna avvikelse ligger helt i linje med vad J.P. C. anger i sin artikel dvs. att snedfördelningen

över inloppet degenererar verkningsgraden med storleksordningen 2%.

Ytterligare åsidosättande av normerna har varit att tillverkaren inte har valt eller definierat

standardinlopps- respektive utloppsytan, att tillverkaren inte har kontaktats eller lämnat anvis-

ningar för hur värmeväxlarna skall byggas in och att läckagemätningar inte har skett.
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Beträffande de tester som utförts av Technikum Luzern har Heatex även följande kommenta-

rer.

Resultatet av respektive test skall jämföras med relevant programversion. För värmeväxlare

tillverkade i maj och juni 2000, vilka testades under juli och augusti, är programversion

2.0.1.A den relevanta. Denna programversion, som endast använts internt hos Heatex, tar hän-

syn till de verktygsändringar som gjordes i maj 2000 men inte den ändring av kanalhöjden

som gjordes i augusti samma år vilken inte berört de i maj tillverkade värmeväxlarna. Skall

man kontrollera om programmet innehåller något programfel måste man räkna med korrekt

indata, dvs. ta hänsyn till de ändringar av produkten som gjorts under perioden maj–augusti

och som inte återspeglas i någon ny programversion då. För mätningar gjorda i tiden efter den

17 augusti 2000 skall beräkningar gjorda med beräkningsprogrammet version 2.0.1.B använ-

das som jämförelsematerial.

Heatex har själv låtit testa värmeväxlare vid Technikum Luzern. Rapporterna från dessa tester

är daterade den 13 mars 1997 respektive den 17 augusti 2000. De uppmätta värdena från tes-

terna den 17 augusti 2000 skall jämföras med värden beräknade med beräkningsprogrammet

version 2.0.1.A. Mellan tillverkningen av växlarna och mätningen hade kanalhöjden ändrats.

Beräkningen är anpassad efter den ändringen. Avvikelsen mellan uppmätt värde och beräknat

värde uppgår då till 1%.

Recuperators test av H 0750/7.5/C avsåg, som ovan redogjorts för, en tidig handbyggd proto-

typ som skänkts kostnadsfritt till Wolf för ett utvecklingsprojekt under åren 1999–2000. Hea-

tex debiterade inte för värmeväxlaren och känner inte till hur länge den var hos Wolf innan

den testades vid Technikum Luzern. Enligt bokföringen har Heatex endast levererat en vär-

meväxlare till denna kund och den hade ett breddmått på 426 mm och ett längdmått på 800

mm, vilket överensstämmer med prototypens mått exklusive dess gavlar.

Värmeväxlarna H 0750/7.5/E respektive H 850/7.5/E var skadade vid testerna. De såldes av

Heatex till bolaget Rox. De var inte skadade när de levererades till Rox. På fotografier i

testrapporten syns emellertid att de var skadade. Skadorna uppvisar stora likheter med trans-

portskador. Det är viktigt att värmeväxlare förpackas och fraktas på rätt sätt. Lastas de inte

stående finns risk för att de skadas. Heatex har därför låtit transportera en värmeväxlare mel-
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lan åtta orter och lastat den felaktigt. Detta resulterade i att plattorna blev böjda på liknande

sätt som fotografierna i testrapporten utvisar.

Heatex har sammanställt resultaten från de tester Recuperator och Hovalwerk låtit utföra vid

Technikum Luzern och Instituto Masini. Jämför man de uppmätta resultaten med de med rätt

programversion beräknade resultaten uppgår medelavvikelsen till 3,6%. Lägger man samman

alla mätpunkter uppgår den till 2,6%. Bortser man från testresultaten av värmeväxlaren

H 0750/7.5/C – som Heatex gör gällande är en prototyp – och resultaten från värmeväxlarna

H 0750/7.5/E respektive H 0850/7.5/E – som Heatex gör gällande var skadade – uppgår med-

delvärdet på avvikelserna till 1,5%. Denna avvikelse ligger inom det intervall som bör tillåtas.

EPHEA är inte något officiellt organ och utför inte heller några tester av värmeväxlare.

EPHEA:s medlemmar består av fem företag som tillika är Heatex konkurrenter. Heatex har

begärt utträde ur EPHEA.

När det gäller yrkandet om utplåning eller ändring av program version 2.0.1 eller senare ver-

sioner så föreligger inte något sådant behov. Version 1.6.2 används inte längre. Samtliga jäm-

förelser av beräkningar som utförts med version 2.0.1 och testresultat av befintliga produkter

håller sig inom tillåtet intervall för mätonoggrannhet och produktionsnoggrannhet. I vart fall

är medelvärdet av avvikelserna så lågt att det i praktiken är obefintligt.

ÅBEROPAD BEVISNING

Parterna har åberopat omfattande skriftlig bevisning.

På Recuperators begäran har dess ställföreträdare A. C. och C. L. hörts under sanningsförsäk-

ran samt doktor E. B. och professor R. F. som vittnen. På Heatex begäran har dess ställföre-

trädare R. G. hörts under sanningsförsäkran samt professorerna R. B., B. S. och S. A. S. som

vittnen.

DOMSKÄL

Heatex har i första hand gjort gällande att marknadsföringslagen (MFL) inte är tillämplig på

den påtalade marknadsföringen eftersom den främst riktar sig till kunder utanför Sverige. Mot

bakgrund av vad som framkommit i målet om Heatex verksamhet, det aktuella beräknings-
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programmet och Heatex uppgivna andel svenska kunder finner Marknadsdomstolen emeller-

tid klarlagt att den aktuella marknadsföringsåtgärden riktar sig även mot den svenska markna-

den och svensk publik. Marknadsföringslagen är därför tillämplig på den aktuella marknads-

föringen.

I mål enligt MFL gäller s.k. omvänd bevisbörda. Den som vid marknadsföring påstått någon-

ting skall kunna visa att påståendet är riktigt. Kan han inte det, är påståendet att anse som

ovederhäftigt och därmed otillbörligt enligt MFL.

Enligt Recuperator är Heatex marknadsföring av värmeväxlare i H-serien vilseledande efter-

som beräkningsprogrammet ger felaktiga uppgifter om värmeväxlarnas effektivitet. Recupe-

rator har därvid åberopat ett flertal tester som visar en skillnad mellan uppmätta och beräkna-

de effektivitets- och motståndsvärden. Heatex har bestritt att marknadsföringen är vilseledan-

de och att programmet är felaktigt och har anfört att de beräknade värdena i allt väsentligt är

riktiga. Det åligger i enlighet med den omvända bevisbördan Heatex att visa att det i företa-

gets marknadsföring använda beräkningsprogrammet inte är felaktigt.

Av utredningen framgår att beräkningsprogrammet, såvitt nu är av intresse, innehåller en

geometridel och en beräkningskärna. Heatex har uppgett att geometridelen innehåller uppgif-

ter om värmeväxlarnas mått hämtade från tillverkningsprogrammet i Heatex produktionsut-

rustning. R. B. vid Lunds tekniska högskola har, hörd över produkternas överensstämmelse

med beräkningsprogrammets geometridata, bekräftat denna uppgift samt uppgett att han år

2001 vid tre tillfällen gjort flygande inspektioner i Heatex fabrik varvid han med elektroniskt

skjutmått kontrollmätt tio värmeväxlare i olika storlekar. Han har därvid funnit att dessas

geometri överensstämmer med de mått som finns i beräkningsprogrammets geometridata.

Beträffande programmets beräkningskärna har Heatex uppgett att underlaget för beräkningar-

na har hämtats ur välkända och oberoende litteraturkällor. B. S. vid Lunds universitet har,

hörd i den delen, bekräftat att beräkningsprogrammet följer det normala och traditionella sät-

tet att beräkna prestanda. Enligt B. S. är korrelationskoefficienten i programmets beräknings-

del hämtad från databaser uppbyggda på resultat av ett tillräckligt stort antal experimentella

mätningar. B. S. har vidare uppgett att han har tagit del av programmet och vissa testdata som

programutvecklarna gjort samt att han inte har kunnat hitta några fel i programmets uträk-

ningar. Enligt B. S:s uppfattning räknar programmet rätt och några praktiska tester av pro-

dukterna behöver inte göras för att utröna att så verkligen är fallet. Om värmeväxlarens geo-
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metri överensstämmer med de inmatade uppgifterna, stämmer prestandan med den fysiska

produktionen. Vad B. S. sålunda har uppgett har i allt väsentligt även bekräftats av de upp-

gifter R. G. lämnat i dessa delar.

Dessa uppgifter talar för att beräkningsprogrammet inte är felaktigt. Fråga är då varför de

tester som gjorts inte överensstämmer med den beräknade prestandan.

Recuperator har åberopat åtta olika tester av värmeväxlare varav sex gjorts på begäran av Re-

cuperator och två på begäran av Heatex. Enligt Recuperator visar resultaten av dessa stor

diskrepens mellan uppmätt effektivitet och av programmet beräknad effektivitet.

Heatex har invänt att en av de testade modellerna – H 0750/7.5/C – är en handbyggd prototyp

som skickats från Heatex till en kund – Wolf – för utvärdering. Enligt R. G. skiljer sig en

prototyp i noggrannhet från serieproducerade värmeväxlare bl.a. genom att fixturer som fixe-

rar komponenter inte använts vid tillverkningen. Prototypen saknar därmed den precision som

en serietillverkad värmeväxlare har och skall på grund därav inte medtagas i bedömningen.

Till stöd för att den aktuella värmeväxlaren är en prototyp har Heatex åberopat en faktura ut-

ställd till Wolf. Fakturan, daterad den 14 oktober 1999, avser en värmeväxlare som skickats

till detta bolag utan debitering. Enligt R. G. är detta såvitt framgår av bolagets räkenskaper

den enda värmeväxlaren som Heatex levererat till Wolf. E. B., anställd vid Hovalwerk och på

vars initiativ värmeväxlaren testades, har berättat att värmeväxlaren kom från Wolf som hade

fått den gratis av Heatex. Det får härigenom anses utrett att den testade värmeväxlaren är den

påstådda prototypen. Mot bakgrund av vad som framkommit om hur den var byggd och att

den skickats till Wolf för utvärdering kan de testresultat som den givit upphov till inte läggas

till grund för något antagande i fråga om beräkningsprogrammet.

Beträffande de vid Technikum Luzern testade modellerna H 0750/7.5/E och H 0850/7.5/E har

Heatex invänt att dessa var skadade när testerna genomfördes. R. B. har under förhören före-

visats de fotografier av värmeväxlarna som intagits i testprotokollet. Han har konstaterat att

plåtarna på bilderna är böjda. Han har vidare uppgett att han vid sina inspektioner hos Heatex

inte har sett någon värmeväxlare med liknande utseende och att det förefaller som om de av-

bildade värmeväxlarna är skadade. B. S. har uppgett att böjda plåtar påverkar effektiviteten.

Härtill kommer att R. F., som arbetar vid laboratoriet Technikum Luzern, har uppgett att ska-

dan på H 0850/7.5/E medförde att differenstrycket på denna värmeväxlare inte kunde mätas.

Vad som här upptagits medför sådan osäkerhet i bedömningen av tillförlitligheten av testerna
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att dessa enligt Marknadsdomstolen inte kan utgöra underlag för några säkra slutsatser såvitt

avser det aktuella beräkningsprogrammet.

Vad gäller övriga tester gjorda på Recuperators och Hovals uppdrag vid Technikum Luzern

har Heatex framfört att dessa tester inte har följt EU-normerna för tester av serieproducerade

värmeväxlare, EN 305, 306 och 308. Normerna har enligt Heatex åsidosatts bl.a. på så sätt att

testerna inte gjorts vid jämn hastighet av luftflödet, att standardinlopps- respektive utlopps-

ytan inte har valts eller definierats av tillverkaren, att tillverkaren inte har kontaktats eller

lämnat anvisningar för hur värmeväxlarna skall byggas in och att läckagemätningar inte har

skett. Dessa uppgifter har bekräftats av, förutom R. G., även B. S. och S. A. S. men också i

viss mån av R. F. som har berättat att tillverkaren inte konsulterats före testerna om hur vär-

meväxlaren skulle installeras och att några anvisningar inte funnits. Dessa brister medför en-

ligt Marknadsdomstolen att de av Technikum Luzern gjorda testerna, såvitt nu är ifråga, inte

heller kan tas till intäkt för att beräkningsprogrammet är felaktigt.

Samma bedömning gäller även det test som utförts av Instituto Masini eftersom detta, enligt

Recuperators egna uppgifter inte heller följt EN-normerna för testning av serietillverkade

värmeväxlare och endast åberopats som stödbevisning för att testerna vid Technikum Luzern

är riktiga.

Vad slutligen gäller de av Recuperator åberopade testerna som Heatex låtit utföra vid Techni-

kum Luzern gör Marknadsdomstolen följande bedömning.

Utredningen ger vid handen att dessa värmeväxlare tillverkades i maj och juni 2000 och testa-

des under juli och augusti samma år. Under denna period fanns beräkningsprogrammet ver-

sion 1.6.2 på Heatex hemsida. Recuperator har jämfört de vid testerna uppmätta effektivitets-

värdena med de med programversion 1.6.2 och 2.0.1 beräknade värdena och funnit att skill-

naderna, oavsett vilken version man räknar med, ligger utanför den accepterade felmargina-

len. Häremot har Heatex invänt att resultaten från dessa tester skall jämföras med de beräkna-

de värdena från relevant programversion, i detta fall version 2.0.1.A och gör man det, ligger

avvikelserna inom ±1%. Enligt Heatex och R. G. tar programversion 2.0.1.A, till skillnad från

1.6.2, hänsyn till de verktygsändringar som gjordes i maj 2000 men inte till den ändring av

kanalhöjden som gjordes i augusti samma år. Den sistnämnda förändringen tar dock program-

version 2.0.1 hänsyn till, men denna förändring berör inte de värmeväxlare som tillverkades i

maj samma år. De sistnämndas uppmätta prestanda skall därför inte jämföras med de med
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programversion 2.0.1 beräknade värdena. Så som Recuperator har lagt upp sin talan har

Marknadsdomstolen att ta ställning till om beräkningsprogrammet ger felaktiga värden. Under

sådana förhållanden bör testresultaten jämföras med beräknade värden med relevant version

av beräkningsprogrammet. Inte heller dessa testresultat kan därför tas till intäkt för att beräk-

ningsprogrammet är felaktigt.

Sammanfattningsvis finner marknadsdomstolen att Heatex mot bakgrund av det anförda får

anses med tillräcklig styrka ha visat att beräkningsprogrammet inte är felaktigt. Någon annan

grund för att marknadsföringen skulle vara vilseledande har inte åberopats. Käromålet skall

därför ogillas.

Rättegångskostnader

Vid denna utgång skall Recuperator ersätta Heatex dess rättegångskostnader i målet. Heatex

har yrkat 404 863 kronor. Recuperator har överlämnat åt Marknadsdomstolen att bedöma

skäligheten av det yrkade beloppet. Marknadsdomstolen finner detta skäligt.

På Marknadsdomstolens vägnar

C H Fallenius
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