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Our Solution
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Hvorfor er automatisk lækagekontrol vigtigt? 

We expect to have clean water from the taps,” said Lidia Morawska, the 
group’s leader and an aerosol physicist at Queensland University of 
Technology in Australia. “We expect to have clean, safe food when 
we buy it in the supermarket. In the same way, we should expect 
clean air in our buildings and any shared spaces.

“

“
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Ventilation spiller en vigtig rolle for at minimere spredning af virus

• Overførsel af COVID-19 er mest almindelig i indendørs områder. 

• COVID-19 aerosoler (små dråber) kan sprede sig gennem 

ventilationssystemet i en bygning, hvis luften bliver re-

cirkuleret.

• Ventilationssystemer kan spille en komplimenterende rolle i at 
minimere overførsel af sygdom i bygninger ved at øge 

ventilationsraten og reducere recirkulation af luft. 

Klar anbefaling: 

Forøg luftskiftet i bygningen

og reducer recirkulation af luft
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Hvorfor skal vi bruge Automatisk Lækagekontrol?

• Fordele ved roterende varmevekslere:

- Høj temperaturvirkningsgrad

- Forbedret indeklima og højere produktivitet

- Kræver ikke afisning

- Sparer energi ved kølegenvinding

- Intet behov for at håndtere kondensation

- Kompakt design

• Automatisk lækagekontrol sikrer alle fordelene ved en 
roterende varmeveksler og forhindrer spredning af 
virus

• Automatisk lækagekontrol er en “plug & play” løsning 
- Tilslut blot strøm og aktiver ALC 
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Definition of interne lækager i roterende varmevekslere

OACF
Outdoor Air Correction Factor beskriver forholdet 
mellem udeluft og tilluft massestrøm 
Den definerer summen af lækager mellem tilluft og fraluft. 

Hvis OACF er større end 1, så foregår lækagen fra tilluft til fraluft. 

Hvis OACF er mindre end 1, så foregår lækagen fra fraluft til tilluft. 

OACF udtrykkes som en fuktion af trykforholdet mellem (p22 — p11).

OACF giver en general værdi for intern lækage med indication af retning på 

lækagen, men er ikke eksplicit omkring årsagen til lækagen. 

EATR
Exhaust Air Transfer Ratio beskriver forholdet 
mellem mængden af fraluft i tilluften og tilluftens
massestrøm  
Den beskriver niveauet af forurening fra fraluft til tilluft. 

EATR udtrykkes som en funktion af trykforholdet mellem (p22 — p11) 

Kilde: 
Eurovent Guideline on Leakage 
(February 2021)
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Lækage ved positivt trykforhold mellem P22-P11 

På begge sider af rotoren er trykforholdet positivt - Lækageretningen er altid fra tilluft mod fraluft

Kilde: Eurovent Guideline on Leakage (February 2021)
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Trykforskellen er på begge sider af rotoren negative - Lækageretningen går altid fra fraluft mod tilluft

Lækage ved negativt trykforhold mellem P22-P11 

Kilde: Eurovent Guideline on Leakage (February 2021)
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Lækagekontrol og vigtigheden af dynamisk trykkontrol

Eurovent anbefalinger:

• Korrekt placering af ventilatorer

• Korrekt brug af renblæsningszone

• Effektive tætninger

• Statisk balancering af trykforskellen mellem 
tilluft og fraluft

Der er ikke taget højde for dynamiske ændringer 
i trykket pga. behovsstyret ventilation, 
tilsmudsning af filtre, etc. 

Den eneste måde at forhindre lækage under dynamiske driftsforhold er 

ved kontinuerligt at måle og justere trykforskellen mellem tilluft og 

fraluft kamrene ➔ Automatisk Lækagekontrol
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Automatic Leakage Control – The Solution

• Trykføler overvåger trykforskellen mellem 
tilluft og fraluftkamrene i aggregatet 
(P11, P22)

• Modulerende spjæld på fraluftkammer

• Styringen er programmeret til at overvåge 
trykforskellen og justere fraluftsspjældet, så 
der altid er minimum 20 Pa overtryk i 
tilluften

• Styringen reducerer rotorhastighed, når 
luftmængden er utilstrækkelig til at sikre 
renblæsning af carry over lækage i rotoren
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Automatisk Lækagekontrol er testet grundigt

VEX4000 - Langeskov VEX200 - Langeskov VEX4000 DTU

• VEX4000 og VEX200 til udvikling af automatik 

• VEX4000 enhed på DTU til sporgas tests 
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Resultater fra sporgas test på DTU

Kilde: Danish Technical University

ALC
Med 

manuelt 
spjæld

Uden 
manuelt 
spjæld

Med 

renblæsning
0,1 - 0,3 % 0,52 – 8,9 % 0,3 – 9,6 %

Uden 

renblæsning
4,5 – 16 %

VEX4000
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Hvordan skal DTU resultater fortolkes?

Eurovent retningslinjerne fra Februar 2021 omkring 
lækage, som er baseret på standarderner EN308 og 
EN16798-3 siger at:

“..en velfungerende renblæsningszone
reducerer teknisk set EATR  til 0% 

(Hvilket betyder lavere end 1% - den 

eksperimentelle tolerance), under 
forudsætning af at der er tilstrækkeligt 
positivt trykforskel mellem tilluft of 
fraluft…”

De målte værdier på vores VEX4000 på DTU bekræfter 
at lækagen af sporgas malt på en rigtigt enhed under 
dynamiske driftsforhold reduceres til under 0,3%. Kilde: Eurovent Guideline on Leakage 

(February 2021)



25-08-2021 / 16

EXHAUSTO ALC, den patenterede løsning til at forhindre spredning af 
virus via ventilationssystemer med roterende varmeveksler

Simpel ”plug and play” løsning, som 
også kan eftermonteres

Exhausto Air Transfer Rate = 0%**

Perfekt løsning til hoteller, uddannelses-
bygninger, kontorer, hospitaler, 
plejehjem, indkøbscentre, etc. 

** EATR = 0% i henhold til retningslinjerne fra eurovent: ”Air 

Leakages in Air Handling Units: Guidelines for Improving Indoor 

Air Quality and Correcting Performance”, EN308 and EN16798-3

Tilbydes på VEX4000 og VEX200



25-08-2021 / 17

Spørgsmål? 
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VEX4000 RHP – Lavt energiforbrug, pålidelig, kompakt, hygiejnisk

VEX4000 RHP er EXHAUSTO’s nye reversible 
varmepumpe til VEX4000-serien

• Lavt energiforbrug

• Let at konfigurere, installere og vedligeholde

• Høj pålidelighed og lang levetid

• Kompakt design

• VDI6022-1

Det kompakte design fås I 2 varianter, enten:

• Varme-/køleflade på begge sider af  varmeveksleren

• Begge flader efter varmeveksleren

VEX4000 RHP er designet i henhold til hygiejneretningslinjerne i VDI 6022-1.
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VEX4000 RHP – Eksempel på ydelser

Køle- & Varmekapacitet – VEX4030 RHP - Luftmængde: 4.342 m³/h
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Let at konfigurere, installere og vedligeholde

• Opvarmning, køling og ventilation i et 
integreret aggregat 

• Én fabrikstestet enhed

• Avanceret EXcon automatik 

• Intet behov for ekstra varme/køleinstallationer

• Hurtig, enkel beregning, dokumentation og 
tekniske data via EXselectPRO

• Én leverandør til dine varme, køle og 
ventilationsinstallation. 

https://exselectpro.exhausto.dk/User/Account/Login?ReturnUrl=/
https://exselectpro.exhausto.dk/User/Account/Login?ReturnUrl=/
https://exselectpro.exhausto.dk/User/Account/Login?ReturnUrl=/
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VEX4000 RHP – Bedste komponenter på markedet

Danfoss VZH Scroll Kompressor

• Lavt energiforbrug
• Høj effektivitet i hele 

kapacitetsområdet
• Lang levetid
• Lavt støjniveau

Danfoss Colibri Ekspansionsventil
• Høj pålidelighed og lang levetid
• Præcis injektion af kølemiddel 

i fordamperen
• Optimeret fordampning 

➔ Lave energiomkostninger

Sugegasveksler
• Forøger ydelsen 

med samme energi-
forbrug

Sorption rotor
• Fugtoverførsel forbedrer 

indeklimaet om vinteren
• Reducering af fugt 

reducerer energi-
forbruget til køling om 
sommeren
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VEX4000 RHP – Kompakt design i 2 varianter

1. Varmeveksler mellem fordamper og kondensator:

• Laveste energiforbrug 

• Kølegenvinding

2. Varmeveksler og varmepumpe i separate moduler:

• Kompakt ➔ Lettere ind-transport af moduler

• Ingen afisning nødvendig
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VEX4000 – KAN BESTILLES SOM CERTIFICERET VDI AGGREGAT

Hele VEX4000-serien af modulære luftbehandlingsaggregater kan 
konfigureres som en certificeret VDI 6022-enhed i vores 
beregningsprogram, EXselectPRO.

VEX4000-serien er blevet revideret og certificeret af Synlab, 
et tysk 3.-partslaboratorium.


