
VELKOMMEN
til Ventilationsdagen
torsdag den 25. januar 2018

VENTILATIONSDAGEN 2018

SUNDT 
INDEKLIMA



Vi glæder os til at byde velkommen til endnu en 
Ventilationsdag. Det ligger ligesom i luften, at det handler 
om LUFT - eller måske mere præcist; Sundt Indeklima!

Under overskriften ”Sundt Indeklima” har vi inviteret nogle af branchens største 
kompetencer og stiller disse til rådighed for vores kunder og forretningsforbin-
delser. Vi glæder os til at se både kendte og nye ansigter, og traditionen tro 
åbner vi dørene allerede om formiddagen for vores produktudstilling, og 
tilbyder interesserede en rundvisning i vores produktion.

Et sundt program …
Efter en god frokost med masser af tid til networking, starter programmet 
med et indlæg v/Teknologisk Institut om nye BR18-krav om funktionstest af 
Ventilationsanlæg – et godt værktøj til at sikre, at forventet kvalitet og ydelse 
overholdes. Herefter kommer vi nærmere ind på ECODESIGN-kravene, der er 
skærpede fra 2018. 

Den nye fi lterstandard, ISO 16890, optager os alle i branchen – vi har inviteret 
Camfi l til at give os et overblik. Dette overblik suppleres med en kort gennem-
gang af nye fi ltermuligheder fra EXHAUSTO. Efter pausen handler det om at 
skabe optimale vilkår for vores fælles fremtid: Geo Clausen, DTU, vil under over-
skriften ”Indeklima i Skoler” give os indsigt i bæredygtighedscertifi cering med 
fokus på målbart indeklima.

Frisk luft til hjernen …
Vi slutter af med frisk luft til hjernen i form af et spændende, inspirerende og 
humoristisk foredrag med Hjerneforsker Peter Lund Madsen. ”Det er ikke uden 
grund, at vi siger, at hjernen skal have frisk luft” siger Peter Lund Madsen, og 
som afslutning på Ventilationsdagen 2018 giver han os den videnskabelige for-
klaring – og mon ikke han sørger for at vi slutter af med smil og latter.

Vi ses i Langeskov den 25. januar!

Ventilationsdagen 2018

DET LIGGER I LUFTEN ….



KL. 10.00 ANKOMST & REGISTRERING 
  Besøg vores udstilling af både kendte og nye produkter og gå 

med en tur rundt i vores produktion

KL. 11.15 FROKOST & NETWORKING

FOREDRAG

KL. 12.30 VELKOMMEN
  Dagens konferencier Claus Ødum Jørgensen (1), 

Salgsdirektør samt Steen Høier (2), Adm. direktør, EXHAUSTO

KL. 12.45 FUNKTIONSTEST AF VENTILATIONSANLÆG
  BR18-krav. Funktionsafprøvninger er et godt værktøj til at sikre, 

at det færdige projekt lever op til bygherrens krav og ønsker i 
forhold til kvalitet. Vagn Holk Lauridsen, Centerleder (3), 
Videncenter for energibesparelser i bygninger

KL. 13.30 ECODESIGN MV.
  Skærpede krav i 2018, myndighedskontrol og meget mere. 

Henning Grønbæk (4), EXHAUSTO

KL. 13.50 DEN NYE STANDARD ISO 16890
  Standarden ISO 16890-1:2016 “Luftfi ltre til generel ventilation” 

kort fortalt. Michael Mortensen (5), salgschef, Camfi l

KL. 14.20 MULIGHEDER MHT. FILTRE I VEX
 VEX200, VEX4000 mv. Henning Grønbæk (4), EXHAUSTO

KL. 14.30 PAUSE, NETWORKING OG UDSTILLING 
KL. 15.15  STADIG DÅRLIGT INDEKLIMA I DE DANSKE SKOLER 

– TID TIL HANDLING
  En nyligt afsluttet landsdækkende undersøgelse har endnu engang 

påvist, at indeklimaet i de danske skoler er dårligt. Vi skal ha’ kureret 
”patienterne”, men hvad står der på recepten? 
Geo Clausen (6), professor, DTU

KL. 16.00 HJERNEN, HJERNEARBEJDE OG INDEKLIMAET
 Har indeklimaet betydning for, at hjernen kan arbejde optimalt?
  Peter Lund Madsen (7), læge, hjerneforsker, 

forfatter og entertainer

KL. 17.00 TAK FOR I DAG
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PÅ GENSYN!
Tilmeld dig på 
www.exhausto.dk/ventilationsdagen2018

LEVERANDØR AF VENTILATIONSLØSNINGER SIDEN 1957

Som en del af årets 
fabriksrundgang, bliver 
der i år mulighed for at 
besøge "Camfi l bussen" 
og se udvalget af fi ltre.
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Frisk luft til hjernen …
Ventilationsdagen giver dig frisk luft til 
hjernen i form af et spændende, inspi-
rerende og humoristisk foredrag med 
Hjerneforsker Peter Lund Madsen. ”Det 
er ikke uden grund, at vi siger, at hjer-
nen skal have frisk luft” siger Peter Lund 
Madsen, og giver os den videnskabelige 
forklaring. Mon ikke han også sørger for 
både smil og latter ...


