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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

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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BRANDSIKRINGSAUTOMATIK 

NYT I DS428:2019
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Generelle krav
BRANDSIKRINGSAUTOMATIK
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Generelle krav
BRANDSIKRINGSAUTOMATIK
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Generelle krav
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Generelle krav
BRANDSIKRINGSAUTOMATIK
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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



03-02-2020 / 16

Central spjældsikret
FUNKTION AF SYSTEMLØSNINGER

Ikke fuldt dækkende ABA:Ikke fuldt dækkende ABA:Ikke fuldt dækkende ABA:Ikke fuldt dækkende ABA:
• Kanalgennemføring mellem 

brandsektioner sikres med brand-
og røgspjæld.

• Kanalgennemføring mellem 
brandceller sikres med røgspjæld.

• For bygninger i 
anvendelseskategori 1,2 eller 3,       
kan brandsektioner sikres med 
røgdetektor i fraluftsafgrening.

• 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

2222

1111

3333

4444

5555

6666

7777

osv.osv.osv.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:

• Anlæg stopper
• Røgspjæld lukker
• Røgkontrolspjæld åbner
• Røgventilator starter
• 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
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Central røgventileret
FUNKTION AF SYSTEMLØSNINGER

Ved branddetektering/fejl:

• Anlæg stopper
• Røgspjæld lukker
• Røgkontrolspjæld åbner
• Røgventilator starter
• 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
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Installationskrav

Leverandør af 
ventilations-

løsninger 
siden 1957
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Strømforsyning og kabelinstallation
INSTALLATIONSKRAV
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Pålidelig strømforsyning
INSTALLATIONSKRAV

Forsyner 
brandsikringsanlæg

Må ikke afbrydes
ved brand
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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
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AFPRØVNING OG AFLEVERING
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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
Årlig kontrol
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DRIFT OG VEDLIGEHOLD
Årlig kontrol
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DRIFT OG VEDLIGEHOLD
Årlig kontrol
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Spørgsmål?Spørgsmål?Spørgsmål?Spørgsmål?
Tak for opmærksomhedenTak for opmærksomhedenTak for opmærksomhedenTak for opmærksomheden

Henning GrønbækHenning GrønbækHenning GrønbækHenning Grønbæk
Product Expert
hg@exhausto.dk

Lars EgmoseLars EgmoseLars EgmoseLars Egmose
Product Expert
leg@exhausto.dk
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Efterskrift

Vi gentager seminaret

på en landsdækkende

turné i foråret 2020


