
LIVING  
BOLIGVENTILATION



IDÉFASE PROJEKTERING LEVERING

DERFOR ER EXHAUSTO  
DET KLOGE VALG

Du sparer tid  
 
Vores produkter er enkle at installere  
og idriftsætte. Alt er så vidt muligt  
plug & play.

Vi står bag dig i hele processen
 
Vi hjælper dig hele vejen fra idéfase og 
projektering til teknisk support og service. 
Har du et spørgsmål, tager du bare fat i din 
kontaktperson. 

Du kan også ringe til vores kompetencecenter på  
 

 65 66 12 34



LEVERING FUNKTIONSTEST SERVICE





DU AFLEVERER EN LØSNING, 
DER VIRKER

EXHAUSTO er  
gennemtestet kvalitet
 
Vores produkter er fabrikstestet, 
og de overholder naturligvis 
gældende lovgivning og  
øvrige markedskrav om  
tredjepartscertificering.

Alt er udviklet og desig-
net til at passe sammen
 
Vi har alle komponenter og  
leverer én samlet løsning.

Dokumentationen bliver 
aldrig væk
 
Vores produkter er veldokumen-
terede - fra projekteringsguide til 
installationsvejledning. Du har altid 
det hele lige ved hånden på www.
exhausto.dk.

Er installationsvejledningen 
blevet væk? Du kan altid 
hente den online.

http://www.exhausto.dk.
http://www.exhausto.dk.
https://www.exhausto.dk/service/download


DU GØR EN FORSKEL
Luftkvaliteten i vores hjem 
skal forbedres  
 
Moderne huse er meget velisolere-
de og vi glemmer ofte at få luftet 
ud. Det betyder, at luften er fyldt 
med fugt, partikler og sundheds-
skadelige gasser. Faktisk er luften 
i vores hjem op til 8 gange mere 
forurenet end luften udenfor.  

Så det er ikke underligt, at op  
mod 25 % af befolkningen døjer 
med allergi.

Du kan være med til at sikre 
et godt indeklima
 
Det er på høje tid, at vi alle sammen 
kommer ind i kampen for et bedre 
indeklima. En ventilationsløsning  
fra EXHAUSTO betyder mindre  
fugt og færre partikler i luften.  
Dermed reduceres risikoen for 
smittespredning, allergi og andre 
følgesygdomme betydeligt. Så lad 
os tage kampen op nu.

#HealthyLiving
 
 
Ren luft handler ikke bare om at 
trække vejret - ren luft er også  
vigtig for vores sundhed. Vi ser os 
selv som pionerer, der arbejder  
med stor ansvarlighed for at  
skabe optimalt indeklima og  
dermed forbedre vores sundhed  
og velbefindende. 

Vi kalder det HealthyLiving!



#HealthyLiving



Der er bygget mange boliger  
de seneste år, og decentral bolig- 
ventilation er blevet meget  
udbredt. Brandnormen DS428 og 
dens skærpede krav til ventilations-
løsningen, har også gjort decentral 
boligventilation mere attraktiv. 

Der er både fordele og barrierer  
ved de to ventilationsløsninger, så  
vi anbefaler, at du nøje overvejer 
valget i forhold til dit projekt.
 

Uanset hvilken løsning du vælger, er 
det klogt at lave en serviceaftale  
på anlægget. Så er du sikker på, at  
anlægget kører optimalt, og at 
energiforbruget holdes på et  
fornuftigt niveau, når huset tages  
i brug. 

DECENTRAL ELLER  
CENTRAL LØSNING?

EXHAUSTO er plug and play

Hos EXHAUSTO har vi et bredt sortiment i VEX-aggregater, 
emhætter og brandsikring – og alt er designet til at passe 
sammen. Det sparer tid, når du skal installere ventilationen, 
og det sikrer, at anlægget kører fra dag ét.



DECENTRALE ANLÆG  
GIVER BOLIGEJEREN KONTROLLEN

 
Decentrale anlæg benyttes ofte i ejer- og andelsboliger, 
fordi det giver brugeren fuld kontrol over indeklimaet. 
Som tommelfingerregel kan man også regne med, at 
decentale anlæg er den billigste løsning i bygninger med 
begrænset antal boliger.

CENTRALE ANLÆG  
GIVER VICEVÆRTEN KONTROLLEN

 
Det centrale anlæg er en fordel i boliger med hyppig  
udskiftning af beboerne, som f.eks. ungdomsboliger og 
kollegier. På den lange bane er service og vedligeholdelse 
også billigere på det centrale anlæg.



MED EXHAUSTO  
ER DU PÅ DEN SIKRE SIDE

Når du vælger vores systemløsninger,  
er du sikker på, at løsningen overholder  
lovgivningen. Vores produkter lever  
naturligvis op til Bygningsreglementet 
BR18, Ventilationsstandarden DS447 og 
Brandsikring af ventilationsanlæg DS428.

Vi har flere forskellige brandtekniske  
løsninger. På vores hjemmeside kan du 
se en lille film om hver enkel løsning. Du 
kan også kontakte os og få en komplet 
systembeskrivelse. Ring på tlf. 65 66 12 34

Se mulighederne på exhausto.dk

http://exhausto.dk


CENTRAL VENTILATION
VEX-aggregat i undereetage eller 
på loft

Spjældsikret

Røgventileret

Anlæg på tag 
eller loft

Anlæg i kælder

DECENTRAL VENTILATION
Et decentralt VEX-aggregat i hver 
lejlighed

Særskilte  
afkastkanaler til 
fælles afkast

Røgventileret, 
fælles afkast

Spjældsikret, 
fælles afkast

Eget indtag

Eget indtag

Eget indtag

Fælles indtag

Fælles indtag,  
2 hjælpeventilatorer

Eget indtag,  
1 hjælpeventilator

EBV2020_CS1

EBV2020_CR1

EBV2020_CR2

EDV2020_DA1

EDV2020_DR1

EDV2020_DR2

EDV2020_DS1

EDV2020_DS2

EDV2020_DS3Scan QR-koden  
for at se  

systembeskrivelserne

SÅDAN VÆLGER DU DEN RIGTIGE LØSNING  
I FORHOLD TIL DS428

SYSTEMBESKRIVELSEVENTILATIONSLØSNING BRANDSIKRINGSLØSNING

https://www.exhausto.dk/projektering/Living%20-%20Boligventilation/Valg%20af%20system/Living2020


EXHAUSTO A/S 

Odensevej 76
DK-5550 Langeskov

Tel. +45 65 66 12 34  
Fax +45 65 66 11 10 

salgdk@exhausto.dk  
www.exhausto.dk

30
06

27
4 

- 
08

.2
02

0 
- 

Re
t 

til
 æ

nd
rin

ge
r 

fo
rb

eh
ol

de
s

http://www.exhausto.dk

