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LUFT TIL MERE
I januar 2023 holder vi Ventilationsdage – denne 
gang fordelt på to dage, nemlig onsdag den 25/1 
og torsdag den 26/1. Det gør vi for at skabe luft til 
flere og luft til mere … 

Rammen om de to dage er ens, men indholdet er målrettet til 
hver sin deltagerprofil. 

Onsdag 25/1:   Fokus på rådgivning og projektering 
for rådgivere, bygningsejere, 
boligforeninger

Torsdag 26/1:   Fokus på produkter,  
installation og service  
for ventilationsentreprenører

Det gør vi først og fremmest for at skabe mulighed for bedre 
dialog med jer – en dialog som er vigtig for os alle, så vi 
fortsat kan dele vores viden og arbejde sammen om at levere 
de bedste indeklimaløsninger. Samtidig bliver der luft til flere  
– vi glæder os til at se jer alle!

Bæredygtigt Indeklima
Bæredygtighed er på alles læber – også når det gælder indeklima. 
Vi skal sikre optimalt indeklima for øget trivsel og effektivitet. 
Det gør vi med energieffektive løsninger, som sætter minimalt  
CO2-aftryk. 

Sammen kan vi løfte opgaven.

Vi bærer viden videre
Ventilationsdagen har været afholdt siden 2000 – og formålet 
for os hos EXHAUSTO er helt klart: Vi bærer viden videre til vores 
kunder og samarbejdspartnere. Vigtig viden om luftbehandling, 
lovgivning, energioptimering og indeklima, som vi sammen med 
jer kan omsætte til fremtidens bæredygtige indeklimaløsninger. 
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kl. 13.00: Workshops starter  

Design dit eget aggregat 
- og giv dine data værdi 

Internationale Byggetrends

Dagens dilemma: 
Hvad er vigtigst for  
fremtidens ventilationsaggregat

kl. 14.45: Afrunding på Ventilationsdag 2023 

kl. 15.00 - 16.30: Udstilling er åben

kl. 13.00: Workshops starter

Kom helt tæt på VEX40T  
med indbygget brandløsning 
- samt vores nye emhætter

Optimer installation og drift med  
EXCONs mange styringsmuligheder 
 

Sammensæt dit eget aggregat  
– kend de mange muligheder
 

kl. 14.45: Afrunding på Ventilationsdag 2023 

kl. 15.00 - 16.30: Udstilling er åben

PROGRAM PROGRAM

kl.   9.00:   Ankomst & Registrering  
Mulighed for fabriksrundgang

kl. 10.00:   Velkommen til Ventilationsdage 2023   
v/ Peter Hartmann, Salgsdirektør, EXHAUSTO 

kl. 10.05:   Bæredygtighed, beregninger og data  
– Nationale og internationale krav  
Få styr på alle de nye begreber: LCA, EPD, PCR etc.  
v/ Christian Nicolaisen, Teknologisk Institut

kl. 10.45:   Funktionsafprøvninger og performancetest  
Vidensdeling om praktiske erfaringer fra test af 
ventilationsanlæg  
v/ Christian Oehlers, Rambøll

kl. 11.15:   Nye produkter, nye muligheder  
v/ EXHAUSTOs team

kl. 12.00:  Frokost, udstilling og networking

kl.   9.00:   Ankomst & Registrering  
Mulighed for fabriksrundgang

kl. 10.00:   Velkommen til Ventilationsdage 2023   
v/ Peter Hartmann, Salgsdirektør, EXHAUSTO 

kl. 10.05:   Bæredygtighed og beregninger.  
Eksempler fra den virkelige verden – hvordan gør vi 
sammen hverdagen nemmere?  
v/ Christian Nicolaisen, Teknologisk Institut

kl. 10.45:   Erfaringer fra test af ventilation. 
Funktionsafprøvninger af ventilationsanlæg, herunder 
typiske faldgruber og hvordan de undgås.  
v/ Christian Oehlers, Rambøll

kl. 11.15:   Nye produkter, nye muligheder  
v/ EXHAUSTOs team

kl. 12.00:  Frokost, udstilling og networking

Vi glæder os til at se dig!  
Tilmelding på www.exhausto.dk/ventilationsdag2023

Viden der skaber værdi
Vi tror på at viden skaber værdi – og viden der deles er dobbelt 
så meget værd. Det er faktisk det, der er selve formålet med 
Ventilationsdagen: at dele viden så det skaber værdi for alle parter!

Vi deler viden om brancherelevante emner og viser vores produkter 
og løsninger frem. I eftermiddagens workshops får du muligheden 
for at fordybe dig i konkrete emner og komme helt tæt på vores 
produkter og løsninger med rig mulighed for dialog og fælles 
drøftelser om nuværende og fremtidige løsninger. Vigtig dialog 
for os og for vores deltagere – ren win-win.

Workshops for 
vidensdeling
Eftermiddagen er afsat til tre workshops, hvor alle deltagere 
fordeles i mindre grupper sammen med vores team af dedikerede 
medarbejdere. De er stærke på hver deres område under 
overskriften ”indeklima”, og de deler gerne deres viden. Samtidig 
er jeres erfaring fra markedet vigtig for samarbejdet om vores 
fælles opgave: at skabe optimalt indeklima. 

De tre workshops ligger i forlængelse af hinanden, så du behøver 
ikke vælge – du kan deltage i dem alle.

Fokus på:  
Rådgivning og projektering

Fokus på:  
Produkter, installation og service
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