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Første del: Henning Grønbæk
1. Indledning
2. Nye krav i BR18
3. Grundlæggende begreber og definitioner
4. Komponenter og materialer
5. Systemløsninger
6. (Ventilation af garageanlæg, mekanisk røgudluftning)

KORT PAUSE

Anden del: Lars Egmose
7. Brandsikringsautomatik

• Funktion af systemløsninger

• Installationskrav

• Tillæg til DS428
8. Afprøvning og aflevering 
9. Drift og vedligehold 

AGENDA
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BRANDSIKRINGSAUTOMATIK

Vi holder øje med 
indeklimatrends 
og bringer dig 
nyeste viden
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• Decentrale systemløsninger

• Røgkontrolspjæld

• Adressering af brandsikringsspjæld

• Fejlpanel med lys og lyd

• Branddrift og nøddrift

• Undtagelser for decentrale anlæg

• Fjernopkobling til brandautomatik

• Tidligere branddetektering i                               
røgventilerede systemløsninger

BRANDSIKRINGSAUTOMATIK 

NYT I DS428:2019
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Generelle krav

BRANDSIKRINGSAUTOMATIK

VE

X4

0T



24-11-2021 / 5

Generelle krav

BRANDSIKRINGSAUTOMATIK



24-11-2021 / 6

Generelle krav

BRANDSIKRINGSAUTOMATIK
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Generelle krav - TILLÆG 2

BRANDSIKRINGSAUTOMATIK

TILLÆG 2
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Generelle krav

BRANDSIKRINGSAUTOMATIK
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Generelle krav

BRANDSIKRINGSAUTOMATIK



24-11-2021 / 10

Funktion af                 
systemløsninger

Leverandør af 
ventilations-

løsninger 
siden 1957
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Decentral spjældsikret

FUNKTION AF SYSTEMLØSNINGER

• Hvert anlæg betjener   
sin egen brandcelle

• Hvert anlæg har 
indbygget 
brandsikringsautomatik

• Fælles luftafkast og   
evt. fælles luftindtag

• Kanaler mod 
fælleskanaler sikret  
med RS/BRS

• Evt. hjælpeventilatorer 
er ikke en del af 
brandsikringen

• Ved anlægsstop,           
fejl eller brand,              
skal RS/BRS lukke
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Decentral røgventileret

FUNKTION AF SYSTEMLØSNINGER

• Røgventilator holder   
50 Pa undertryk i 
afkastkanalen               
ved daglig drift

• Ved branddrift øges     
til 100 Pa undertryk

• Ved tryksvigt, fejl eller 
branddetektering, skal 
alle decentrale anlæg 
stoppe

• Selvom aggregaterne 
har Indbygget BSA, 
bruges denne ikke.

• Ved fuldt dækkende 
ABA, skal dette   
benyttes til aktivering

• Fælles afkastkanal.

• 40º brandtermostat i 
afkasthætte.

• Røgventilator bruges til 
kontinuerlig drift, samt 
til branddrift.
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Decentral røgventileret

FUNKTION AF SYSTEMLØSNINGER

• Fælles afkast og luftindtag.

• Røgspjæld til at afspærre ved 
luftindtagshætte.

• Røgkontrolspjæld til at 

sammenkoble fælles kanaler.

• 72º brandtermostat i indtags-

og afkastkanaler til hvert

decentral anlæg.

• Røgventilator bruges til 
kontinuerlig drift, samt til 

branddrift.

• Røgventilator holder      
50 Pa undertryk i afkast-
kanalen ved daglig drift

• Ved branddrift øges       
til 100 Pa undertryk, 
røgspjæld afspærrer 
luftindtag og røgkontrol-
spjæld sammen-kobler        
fælles kanaler.

• Ved tryksvigt, fejl eller 
branddetektering, skal 
alle decentrale anlæg 
stoppe.

• Selvom aggregaterne har 
Indbygget BSA, bruges 
denne ikke

• Ved fuldt dækkende ABA, 
skal dette benyttes til 
aktivering
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Central spjældsikret

FUNKTION AF SYSTEMLØSNINGER

• Hvis ventilationsanlæg 
stopper, skal alle brand-
og røgspjæld, samt alle 
røgspjæld lukke

• Ved branddrift lukker 
alle brand- og røgspjæld, 
samt alle røgspjæld og 
ventilationsanlæg 
stopper

• Alle brandsikringsspjæld        
skal kunne fejladresseres

• Ved fuldt dækkende 
ABA, skal dette   
benyttes til aktivering

1 Kontor, lagerbygning

2 Skoler, dagcenter

3 Indkøbscenter, biografer



24-11-2021 / 15

Central spjældsikret

FUNKTION AF SYSTEMLØSNINGER

• Kanalgennemføring mellem 

brandsektioner sikres med brand-

og røgspjæld. ALTID.

• Kanalgennemføring mellem 
brandceller sikres med røgspjæld.   

eller

• Ved røgdetektor i fraluftskanal til 
hver brandsektion eller fuldt 

dækkende ABA + AVA i 
anvendelseskategori 1, 2 eller 3, 
kan undtagelser i §4.2.7 

anvendes.

• Hvis ventilationsanlæg 
stopper, skal alle brand-
og røgspjæld, samt alle 
røgspjæld lukke

• Ved branddrift lukker 
alle brand- og røgspjæld, 
samt alle røgspjæld og 
ventilationsanlæg 
stopper

• Alle brandsikringsspjæld        
skal kunne fejladresseres

2

1

3

4

5

6

7
osv.

• Ved fuldt dækkende 
ABA, skal dette   
benyttes til aktivering

Afgrænsning brandsektion

Afgrænsning brandcelle

1 Kontor, lagerbygning

2 Skoler, dagcenter

3 Indkøbscenter, biografer
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Central røgventileret

FUNKTION AF SYSTEMLØSNINGER

Ved branddetektering/fejl:

1. Anlæg stopper

2. Røgspjæld lukker

3. Røgkontrolspjæld åbner

4. Røgventilator starter

5. Der holdes 100 Pa 
undertryk i kanaler

Ved fejl på røgventilator                                               
eller trykstyring, må   
røgventilator ikke starte

• Ikke fuldt dækkende 
ABA, skal der monteres 
en 72º  brandtermostat i 
både tillufts- og 
fraluftskanal ved hver 
brandcelle/brandsektion

• Ved fuldt dækkende ABA, 
skal dette benyttes til 
aktivering

1.

3.

3.

2.

4.

5.

4.

3.5.

2.1.
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Central røgventileret

FUNKTION AF SYSTEMLØSNINGER

• Ikke fuldt dækkende 
ABA, skal der monteres 
en 72º  brandtermostat i 
både tillufts- og 
fraluftskanal ved hver 
brandcelle/brandsektion

• Brandtermostater kan 
dermed udelades, hvis der 
er fuldt dækkende ABA, 
hvorfor omkostningerne 
til begge bør overvejes

• Ved fuldt dækkende ABA, 
skal dette benyttes til 
aktivering
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Tillæg til DS428:2019

Leverandør af 
ventilations-

løsninger 
siden 1957
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Udsugningsanlæg for emhætter

Renovering

• Ny figur V4.3.f

• 72º brandtermostat i afkastkanal 

fra hver emhætte

• Røgventilator bruges til 

kontinuerlig drift, samt til 

branddrift.

• Erstatningsluft etableres f.eks. 
via et decentralt anlæg i boligen
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Renovering af fraluftssystem

• Systemet består af:

− EFG-Control10, EFG-TM, EFG-AP, RVKIT, EFG-PT1000 og 
røgdetektor UG3O, FSB eller SEF røgventilator.

− I fraluftskanal til hver emhætte er der placeret en 72°C 
temperaturovervågning.

− Tryktransmitter i kanal for emhætter holder et 
undertryk på 50 Pa i daglig drift 

− I opgang er placeret et EFG-AP fejlpanel til alarmering 
ved brandalarm.

− Ved branddetektering øges trykket i kanal til 100 Pa. 
Alle decentrale anlæg stopper.

− Supplement til systemløsning

− Røgdetektor i fraluftskanal ved decentrale anlæg.    
Overvåges af Fire Guard.

EBV02 system med decentrale anlæg og RV
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Renovering af fraluftssystem  

• Systemet består af:

− VEX35-2, røgdetektor UG3O, CX-5 brand- og røgspjæld, 
MAC12 trykstyring + tryktransmitter, BESB boksventilator

− I fraluftskanal til hver emhætte er der placeret et brand-
og røgspjæld, som overvåges af VEX40T.

− ”Normal” trykstyring til emhætter med MAC12

− Røgdetektor i fraluftskanal ved decentrale anlæg.    
Overvåges af VEX35-2 i lejlighed.

− Ved branddetektering i lejlighed stopper VEX40T og 
brand- og røgspjæld ved emhætter lukker.                        
Afkast emhætter bliver overvåget via 72°C termolink i   
brand- og røgspjæld.

− Ulempe: Spjæld vil kræve ekstra vedligeholdelse

EBV02 system med decentrale anlæg og spjæld
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Aggregat på loft eller tag

− RS eller BRS ved aggregat, for at afspærre ved brand.

− RKS som bypass’er VAV spjæld ved brand.

− RKS som sammenkobler fælleskanal med røgventilator

− 72°C temperatur overvågning ved afgrening til hver lejlighed

− VAV spjæld foran hver opgang

− Hver skakt dimensioneres ud fra en brandteknisk volumenstrøm 
beregnet for den enkelte skakt med et maksimalt tryktab på 25 
Pa.

− Røgventilator dimensioneres ud fra den samlede brandtekniske 
volumenstrøm med et maksimalt tryktab på 25 Pa.

− Ved branddetektering afspærres kanal mod aggregat, RKS åbner 
og bypass’er VAV spjæld og åbner mod røgventilator.

− RV starter og styres efter tryk i fælleskanal.

− For at zoneinddele, så kun den brandramte opgang røgventileres, 
kræves der et fuldt dækkende ABA anlæg, som ligeledes er 
zoneinddelt. (DS428:2019 §4.3.8)

Gaffelmetode - VAV bypass
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Aggregat på loft eller tag

− RS eller BRS ved aggregat, for at afspærre ved brand.

− RKS som sammenkobler fælleskanal med røgventilator

− 72°C temperatur overvågning ved afgrening til hver lejlighed

− DS/EN 12101-8 certificerede VAV- spjæld foran hver opgang.

− Hver skakt dimensioneres ud fra en brandteknisk volumenstrøm 
beregnet for den enkelte skakt med et maksimalt tryktab på 25 Pa.

− Røgventilator dimensioneres ud fra den samlede brandtekniske 
volumenstrøm med et maksimalt tryktab på 25 Pa.

− Ved branddetektering afspærres kanal mod aggregat, RKS åbner 
mod røgventilator og VAV-spjæld åbner 100%.

− RV starter og styres efter tryk i fælleskanal.

− VAV-spjæld skal være CE-mærket iht. DS/EN 12101-8.                      
Cyklustestet til C20000 (Cmod). Positionssignal for spjæld skal 
registreres dagligt og ved anlægsstop. 

Gaffelmetode – Certificeret VAV
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Aggregat i kælder

− RS eller BRS ved hver opgang, for at afspærre mod aggregat.

− RKS som åbner mod RV i tilfælde af branddetektering.

− 72°C temperatur overvågning ved afgrening til hver lejlighed

− VAV spjæld foran hver opgang

− Hver skakt dimensioneres ud fra en brandteknisk volumenstrøm 
beregnet for den enkelte skakt med et maksimalt tryktab på 25 Pa.

− Røgventilator dimensioneres ud fra den samlede brandtekniske 
volumenstrøm med et maksimalt tryktab på 25 Pa.

− Ved branddetektering afspærres hver skakt mod aggregat            
med RS/BRS.

− RKS i top af skakt åbner mod fælleskanal og RV.

− RV starter og styres efter tryk i fælleskanal. 

Gaffelmetode – BRS afspærring
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Installationskrav

Leverandør af 
ventilations-

løsninger 
siden 1957
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Strømforsyning og kabelinstallation

INSTALLATIONSKRAV
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Strømforsyning og kabelinstallation

INSTALLATIONSKRAV
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Pålidelig strømforsyning

INSTALLATIONSKRAV

Forsyner 
brandsikringsanlæg

Må ikke afbrydes
ved brand

TILLÆG 2

TILLÆG 2
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Pålidelig kabelinstallation

INSTALLATIONSKRAV
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Pålidelig kabelinstallation

INSTALLATIONSKRAV
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Pålidelig kabelinstallation

INSTALLATIONSKRAV
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AFPRØVNING
OG AFLEVERING

Leverandør af 
ventilations-

løsninger 
siden 1957
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AFPRØVNING OG AFLEVERING

1. Tjekliste 
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1. Tjekliste 

AFSLUTTENDE AFPRØVNING
DOKUMENTATION FOR INSTALLATIONEN

Man skal kontrollere,

• at brandsikringsautomatik og komponenter fungerer efter hensigten

• brandtætninger ved gennembrydninger 

• at alle komponenter er tydeligt opmærket og let tilgængelige for inspektion

• at materialer og komponenter opfylder de brandtekniske krav.

Ved røgventilerede systemer skal man også,

• måle røgventilatorens kapacitet og tryksetpunkter

• måle røgmodstande og tryktab i fordelingskanaler

Ud fra dette udfærdiger installatøren en afprøvningsrapport, som ydermere også skal 
indeholde en funktionsbeskrivelse, samt en erklæring om, at anlægget er udført, 
kontrolleret og afprøvet efter kravspecifikationerne i DS428:2019.
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1. Tjekliste 

AFLEVERING
DOKUMENTATION SOM SKAL MEDLEVERES

Bygherren skal som minimum modtage:

• En betjeningsvejledning, drifts- og vedligeholdelsesinstruktion på dansk.

• Komponenternes datablade og ydeevnedeklaration (DoP),                                                   
herunder også for brandtætninger og brandisolering.

• En EU-overensstemmelseserklæring for det samlede anlæg

• Et CE-mærke på installationen, iht. Maskindirektivet                                                                 
og Arbejdstilsynets bekendtgørelser

• Opdateret tegningsmateriale, som tydeligt viser placering af alle 
komponenter for brand- og røgsikring,                                                            
samt ventilationsanlæggets betjeningsområde.

• Afprøvningsrapporten for installationen

Ydermere skal brugerpersonalet uddannes og instrueres                                   
i brug af hele systemet og brandsikringsautomatikken.
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DRIFT OG VEDLIGEHOLD

Vi holder øje med 
indeklimatrends 
og bringer dig 
nyeste viden
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DRIFT OG VEDLIGEHOLD
Instruktioner og bestemmelser
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DRIFT OG VEDLIGEHOLD
Den årlige kontrol

Man aktiverer en detektor og kontrollerer,

• at alle brandsikringsspjæld giver korrekt tilbagemelding. Hvis spjæld 
giver korrekt tilbagemelding, er fysisk kontrol ikke nødvending.

• at røgventilatoren starter eller øger hastigheden til branddrift.               
Trykmåling udføres og setpunkter kontrolleres.                                   
Ventilatorydelse måles og sammenholdes med ydelseskrav og måling          
ved idriftsætningen. 

• at ventilationsanlægget standes.

Man skal også:

• Funktionsafprøve trykfølere og teste røgdetektorer med røgspray.             
Brandtermostater skal ikke funktionsafprøves.

• Kontrollere de automatiske periodiske test og gennemgå                       
fejl- og alarmlog i brandsikringsautomatikken.

• Udarbejde en rapport, med hvilke funktioner der kontrolleret og afprøvet, 
som påtegnes med stempel og underskrift fra det udførende firma.
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Tag endelig kontakt


