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VELKOMMEN
til online seminarer om 

brandsikring og ventilation
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VELKOMMEN
til online seminarer om 

brandsikring og ventilation

Del 3: Del 3: Del 3: Del 3: 
Torsdag 02.04.2020 klTorsdag 02.04.2020 klTorsdag 02.04.2020 klTorsdag 02.04.2020 kl. 11.00 . 11.00 . 11.00 . 11.00 

Systemløsninger til boligventilation”LIVING 2020” 
samt tilhørende produkter, herunder 

nye emhætter, brandspjæld og 
EXHAUSTO Fire Guard automatik.

Del 1: Del 1: Del 1: Del 1: 
Tirsdag 31.03.2020 klTirsdag 31.03.2020 klTirsdag 31.03.2020 klTirsdag 31.03.2020 kl. . . . 11.0011.0011.0011.00

DS428:2019 DS428:2019 DS428:2019 DS428:2019 del del del del 1 1 1 1 
Grundlæggende Grundlæggende Grundlæggende Grundlæggende viden viden viden viden 

om om om om standarden standarden standarden standarden –––– fokus på fokus på fokus på fokus på 
mekanisk brandsikringmekanisk brandsikringmekanisk brandsikringmekanisk brandsikring

Del 2: Del 2: Del 2: Del 2: 
Onsdag 01.04.2020 kl. 11.00Onsdag 01.04.2020 kl. 11.00Onsdag 01.04.2020 kl. 11.00Onsdag 01.04.2020 kl. 11.00

DS428:2019 del DS428:2019 del DS428:2019 del DS428:2019 del 2 2 2 2 
Grundlæggende Grundlæggende Grundlæggende Grundlæggende viden om viden om viden om viden om 
standarden standarden standarden standarden –––– fokus på fokus på fokus på fokus på 
elektrisk brandsikringelektrisk brandsikringelektrisk brandsikringelektrisk brandsikring
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VELKOMMEN
til online seminarer om 

brandsikring og ventilation

Leverandør af 
ventilations-
løsninger 
siden 1957

Henning Grønbæk Lars Egmose Jens Vestergaard
Produktekspert Produktekspert Larsen, Distriktchef
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EXHAUSTO Living System 
Boligventilation

Produktekspert Henning Grønbæk

Leverandør af 
ventilations-
løsninger 
siden 1957
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Det nye Living system
og

Nye emhætter

Vi holder øje med 
indeklimatrends 
og bringer dig 
nyeste viden
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2. Opbygning - EXHAUSTO Living System - Boligventilation



02-04-2020 / 7



02-04-2020 / 8



02-04-2020 / 9

2. Opbygning - EXHAUSTO Living System - Boligventilation

• Living Living Living Living guide / Systemløsninger guide / Systemløsninger guide / Systemløsninger guide / Systemløsninger 
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2. Opbygning - EXHAUSTO Living System - Boligventilation
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Teknisk 
dokumentation

Vi holder øje med 
indeklimatrends 
og bringer dig 
nyeste viden
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Løsningsforslag
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Løsninger – Decentrale anlæg

Løsning EDV2020-DS3
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Løsninger – Spjældsikrede anlæg

EBV2020-CS1
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Løsninger – Røgventilerede anlæg

EBV2020-CR1
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Living brochure

Vi holder øje med 
indeklimatrends 
og bringer dig 
nyeste viden
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Produkter - EXHAUSTO Living System - Brochure
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NYE EMHÆTTER
FABRIANO & CLASSIC

Leverandør af 
ventilations-
løsninger 
siden 1957
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Udformning / billeder Fabriano ESL142

• Slank

• Elegant

• Bløde former og alligevel med kant

• Hvid lakeret og rustfri udførelse
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• Nyt elektrisk timerstyret metalspjæld med mindre tryktab

• Solide alu fedtfiltre

• Potentialfrit relæ

• LED belysning

• Filtervagt – skal aktiveres

• Automatisk overstyring til forcering, ud fra temperatur 
på komfuret

• ”SAFE ”SAFE ”SAFE ”SAFE –––– Alarm” Alarm” Alarm” Alarm” funktion, ud fra overoveroverover-temperatur på 
komfuret

• Timer-tids forlængelse +30 min

• Nemmere at indregulere, enklere skala

• Målepunkt – for indregulering

• Enklere montage med leverede skruer

ESL142 Funktioner, varianter og tilbehør
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• ”SAFE ”SAFE ”SAFE ”SAFE –––– GuardGuardGuardGuard””””
Tilbehør i forlængelse af SAFE – Alarm

• Slukker for strømmen til komfuret – trådløst 

• Burde være selvskrevet funktion Burde være selvskrevet funktion Burde være selvskrevet funktion Burde være selvskrevet funktion ifm. ungdoms-, 
ældre- og demensboliger

• Lovkrav i Norge siden 2010Lovkrav i Norge siden 2010Lovkrav i Norge siden 2010Lovkrav i Norge siden 2010

• Reduceret antal af dødsbrande ifm. komfuret i 
Norge med langt over 50% siden 2010

• EXHAUSTO er i kontakt med Myndighederne om 
evt. krav i Danmark

ESL142 Tilbehør - Lovgivning
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Nordic Fire Nordic Fire Nordic Fire Nordic Fire StatisticsStatisticsStatisticsStatistics ---- NordicFireStatistics.org 
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• Rød: Rød: Rød: Rød: Slukker strøm til komfurSlukker strøm til komfurSlukker strøm til komfurSlukker strøm til komfur

• Gul: Gul: Gul: Gul: Alarm, lyd og lysAlarm, lyd og lysAlarm, lyd og lysAlarm, lyd og lys

• Grøn: Grøn: Grøn: Grøn: Normal drift, spjæld åbner til forceringNormal drift, spjæld åbner til forceringNormal drift, spjæld åbner til forceringNormal drift, spjæld åbner til forcering

ESL142 Funktion SAFE Alarm og SAFE Guard
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Udformning / billeder Classic ESL141

• Hvid lakeret udførelse

• Mekanisk spjæld

• Metalspjæld/målepunkt (indregulering)

• Solide alu fedtfiltre

• Potentialfrit relæ

• LED belysning

• Enklere montage med 
leverede skruer
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ESL141/ESL142 - Tilbehør

Fælles tilbehør for ESL141/ESL142

• Ophængsbeslag for bagvæg/sideskabe

• Volumenskærm
• Lav, 70 mm

• Høj, 200 mm

Tilbehør kun for ESL142
• SAFE Guard, slukker for strømmen til komfuret – trådløst

• Handicap betjeningspanel
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ESL Serien

ESL140 Priser og varianter

Nyt 

varenr.

Special

funktion/egenskab

Erstatter Bemærkning/pris

ESL141WMR Hvid, metal spjæld, 

manuel boost

ESL135WMR

Overall -

Stort set

Uændrede 

Priser

ESL142WER Hvid incl. SAFE Alarm 

og automatisk boost

ESL136WER

ESL142SER Rustfri incl. SAFE Alarm 

og automatisk boost

ESL136SER
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TAK FOR 
OPMÆRKSOMHEDEN

Produktekspert 

Henning Grønbæk
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EXHAUSTO
Brandsikringsspjæld
Produktekspert Lars Egmose

Leverandør af 
ventilations-
løsninger 
siden 1957
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CX-5, LX-5 & NEO

Brand- og røgspjæld

• Lavenergi spjældmotor. Standby forbrug 0,5W!

• CX-5 størrelser fra Ø100 – Ø630.  

• LX-5 størrelser op til 1500x800/1000x1200 (BxH)

• NEO størrelser op til 900x1200 (BxH)

• Som standard med 24V aktuator
og ø160 med 230V aktuator.

• Brandtestet iht. DS/EN 1366-2,                                
klassificeret iht.  DS/EN 13501-3                                            
og CE-mærket iht. DS/EN 15650:2010

• CX-5 og LX-5 klassificering: EI120 (vEI120 (vEI120 (vEI120 (veeee----hhhhoooo---- i<>o) Si<>o) Si<>o) Si<>o) S

• NEO klassificering: EI120 (vEI120 (vEI120 (vEI120 (veeee---- i<>o) Si<>o) Si<>o) Si<>o) S
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DIMENSIONERING 

FDG-WT-8-24 ift. Belimo
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CX-5C, VX-6 & NEO-V 

Røgkontrolspjæld

• CX-5C størrelser fra ø200 til ø630.

• VX-6 størrelser op til 1500x800/1000x1200 (BxH).

• NEO-V størrelser op til 1200x900/900x1200 (BxH)

• Som standard med 24V aktuator.

• Brandtestet iht. DS/EN 1366-10, klassificeret iht.               
DS/EN 13501-4 og CE-mærket iht. DS/EN 12101-8. 

• CX-5C, VX-6 og NEO-V klassificering:                                            
EI120 (EI120 (EI120 (EI120 (vvvvewewewew---- hhhhowowowow---- i<>o) S1500 Ci<>o) S1500 Ci<>o) S1500 Ci<>o) S1500 C10000100001000010000 AA AA AA AA multimultimultimulti

• Må installeres ude i kanal, f.eks til røgventileret by-pass:

• Klassificering EEEE600600600600 120 120 120 120 ((((vvvvewewewew---- hhhhowowowow---- i<>o) S1500 Ci<>o) S1500 Ci<>o) S1500 Ci<>o) S1500 C10000100001000010000 AA AA AA AA singlesinglesinglesingle
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EXHAUSTO
Fire Fire Fire Fire GuardGuardGuardGuard SystemSystemSystemSystem
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• Systemet består af:
• EFGEFGEFGEFG----Control10Control10Control10Control10: Master som kan forsyne 10 BRS (Gryfit)

• EFGEFGEFGEFG----Control20Control20Control20Control20: Master som kan forsyne 20 BRS (Gryfit)

• EFGEFGEFGEFG----BM20BM20BM20BM20: Booster modul/strømforsyning til 20 BRS

• EFGEFGEFGEFG----FDMFDMFDMFDM: Spjældmodul til brand- og røgspjæld

• EFGEFGEFGEFG----SCDMSCDMSCDMSCDM: Spjældmodul til røgkontrolspjæld

• EFGEFGEFGEFG----IMIMIMIM: Inputmodul til brandtermostat eller røgdetektor

• EFGEFGEFGEFG----APAPAPAP: Fejlpanel med lys og lyd

• EFGEFGEFGEFG----RMRMRMRM: Relæ modul til stop af decentrale anlæg

• UG3OUG3OUG3OUG3O røgdetektor og BT40BT40BT40BT40----70707070 brandtermostat

• EFGEFGEFGEFG----TM: Temperaturmodul til 2 TM: Temperaturmodul til 2 TM: Temperaturmodul til 2 TM: Temperaturmodul til 2 stkstkstkstk PT1000 følere. (Q2 2020)PT1000 følere. (Q2 2020)PT1000 følere. (Q2 2020)PT1000 følere. (Q2 2020)

EXHAUSTO Fire Guard System

Systemets opbygning og komponenter
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EXHAUSTO Fire Guard System

Master controller: EFG-CONTROL10/20

• Teach-in funktion: Alle moduler monteres, tryk INDLÆS MODULERINDLÆS MODULERINDLÆS MODULERINDLÆS MODULER.         
Hvis antal moduler er korrekt = Konfiguration færdig!

• Ved røgventilerede systemer, er det eneste som yderligere skal 
indstilles, kun setpunkt til trykstyring!

• Kan indstilles til både ugentlig og månedlig test.

• Separat alarmlog og testlog. 12 sidste test altid tilgængelig.

• Simpel overskuelig forside, som viser, hvor fejlen er!

• Skema oversigt over alle moduler, giver et hurtigt overblik, 
ift. hvilket modul som har aktiveret alarmen.
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EXHAUSTO Fire Guard System

BUS topologi og kommunikation

• Speciel udviklet BUS med TDM kommunikation:                                   
TimeTimeTimeTime----division division division division multiplexingmultiplexingmultiplexingmultiplexing

• Fuldstændig FRI topologi!

• Ved anvendelse af Boostere EFG-BM20, 
er der reelt ingen begrænsning på BUS længde!

• 2-leder BUS og forsyning til spjældmotorer               
i samme kabel

• Lav frekvens BUS 400 Mhz= ikke sårbar for EMC støj

• Ingen krav om par-snoede kabler eller skærmet                          
kabel. Alm. installationskabel kan anvendes!

• BUS porte er kortslutningsbeskyttet!
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EXHAUSTO Fire Guard System

Installation og fortrådning af BUS

• Monteringstid modbus: 6 min 20 s

• Monteringstid EFG: 2 min 16 s

• Pga. af EFG bus, er monteringstiden for Pga. af EFG bus, er monteringstiden for Pga. af EFG bus, er monteringstiden for Pga. af EFG bus, er monteringstiden for 
modulerne reduceret med op til 64%!modulerne reduceret med op til 64%!modulerne reduceret med op til 64%!modulerne reduceret med op til 64%!
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EXHAUSTO Fire Guard System

Funktionssikring ved RKS spjæld

Smoke control damper with EFG-SCDM Fire damper with EFG-FDM

• Hvert modul er intelligent i sig selv.

• Hvis RKS monteres på den primære BUS 
og efterfølgende moduler, afgrenes med   
et Booster EFG-BM20 modul, så vil RKS 
uagtet kortslutning eller kabelbrud efter 
Booster, opretholde den korrekte 
funktion.
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EXHAUSTO Fire Guard System

USP’er

• Markedets økonomisk mest fordelagtige og installationsvenlige brandautomatikMarkedets økonomisk mest fordelagtige og installationsvenlige brandautomatikMarkedets økonomisk mest fordelagtige og installationsvenlige brandautomatikMarkedets økonomisk mest fordelagtige og installationsvenlige brandautomatik

• Utrolig nem opsætning og konfiguration med Utrolig nem opsætning og konfiguration med Utrolig nem opsætning og konfiguration med Utrolig nem opsætning og konfiguration med TeachTeachTeachTeach----in funktionin funktionin funktionin funktion

• Enkel Enkel Enkel Enkel termineringtermineringtermineringterminering af BUS og forsyning til spjæld i samme 2af BUS og forsyning til spjæld i samme 2af BUS og forsyning til spjæld i samme 2af BUS og forsyning til spjæld i samme 2----leder kabelleder kabelleder kabelleder kabel

• Monteringstid for BUS i moduler, kan reduceres med op til 64%.Monteringstid for BUS i moduler, kan reduceres med op til 64%.Monteringstid for BUS i moduler, kan reduceres med op til 64%.Monteringstid for BUS i moduler, kan reduceres med op til 64%.

• Fri topologi optimerer installationen ift. traditionel Fri topologi optimerer installationen ift. traditionel Fri topologi optimerer installationen ift. traditionel Fri topologi optimerer installationen ift. traditionel modbusmodbusmodbusmodbus

• Op til 100 spjæld kan tilsluttes systemet!Op til 100 spjæld kan tilsluttes systemet!Op til 100 spjæld kan tilsluttes systemet!Op til 100 spjæld kan tilsluttes systemet!

• Alm. installationskabel kan anvendes til BUS Alm. installationskabel kan anvendes til BUS Alm. installationskabel kan anvendes til BUS Alm. installationskabel kan anvendes til BUS fortrådningfortrådningfortrådningfortrådning! ! ! ! (Ikke ved krav om brandsikret kabel)  (Ikke ved krav om brandsikret kabel)  (Ikke ved krav om brandsikret kabel)  (Ikke ved krav om brandsikret kabel)  

Skærmet og parsnoet kabel er unødvendigt. Skærmet og parsnoet kabel er unødvendigt. Skærmet og parsnoet kabel er unødvendigt. Skærmet og parsnoet kabel er unødvendigt. 

• Kan styre en røgventilator, der bruges som hjælpeventilator (område 1Kan styre en røgventilator, der bruges som hjælpeventilator (område 1Kan styre en røgventilator, der bruges som hjælpeventilator (område 1Kan styre en røgventilator, der bruges som hjælpeventilator (område 1----80 Pa)80 Pa)80 Pa)80 Pa)

• Hvis man anvender Hvis man anvender Hvis man anvender Hvis man anvender BoostereBoostereBoostereBoostere (EFG(EFG(EFG(EFG----BM20) er BUS længde ubegrænset!                      BM20) er BUS længde ubegrænset!                      BM20) er BUS længde ubegrænset!                      BM20) er BUS længde ubegrænset!                      
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EXHAUSTO Fire Guard System

USP: Udfordringer med modbus for andre løsninger

• Kabel skal være skærmet og parsnoet 
(LIYCY/PDS).

• Parsnoede kabler = ledninger lille kvadrat = 
begrænset længde.

• Skal forbindes i serie uden afgreninger.

• Parsnoede ledere så tæt på klemmer, som 
muligt.

• Ikke for tæt på stærkstrøm af hensyn til støj 
på BUS.

• Ved mere end 3 eksterne 
strømforsyninger/boostere,                                                         
skal controller placeres midt på BUS’en.

• Endeterminering ved modbus på 120Ω.

• Max BUS længde 1200m (modbus standard)

Med EFG BUS skal man kun tænke på 24V forsyning til 
spjæld og spændingsfald.

BUS kommunikationen følger bare med!
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EXHAUSTO Fire Guard System

USP: Kompliceret og tidskrævende konfiguration

• Indgange skal konfigureres,                                                                   
om man f.eks bruger røgdetektor eller 
ABA signal, m.m.

• Systemtype skal vælges, om automatik 
anvendes til spjældsikrede, røgventilerede 
eller decentrale løsninger.

• Type af tilsluttede moduler skal indstilles 
eller anvendelse skal konfigureres i 
modulerne.

• Alt for mange menuer, setpunkter og 
parametre.

• Kompliceret og avanceret opsætning  
øger installationstiden.

Til spjældsikrede systemer:

Til røgventilerede systemer:

Til røgventilerede systemer med RV i daglig drift:

Utrolig enkel opsætning, uanset om FIRE GUARD bruges til spjældsikrede, røgventilerede
eller decentrale systemløsninger.

Også selvom røgventilator bruges til daglig drift (hjælpeventilator).
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EXHAUSTO Fire Guard System

USP: Kabler og kabelinstallation er dyr og besværlig

Krav ved modbus baseret kommunikation:

• Begrænset udvalg af kabler

• LIYCY kabel 2x2x1mm2

• PDS CAT6 skærmet FTP 4x2xAWG23

• PDS CAT6 yderskærm F/UTP 4x2xAWG23

Eneste krav er 2 ledere i kablet!
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EXHAUSTO Fire Guard System

Eksempel kontor med spjældsikret system

• 46 46 46 46 stkstkstkstk RS/BRSRS/BRSRS/BRSRS/BRS

• ø315, ø315, ø315, ø315, BelimoBelimoBelimoBelimo 2,5/0,8W2,5/0,8W2,5/0,8W2,5/0,8W

Fire 

Guard

Konkurrende

løsning 1

Konkurrende

løsning 2

Controller
1 stk

(max 27)

1 stk

(max 13)

1 stk

(max 5)

Spjæld

modul
46 stk 46 stk 46 stk

Booster/ 

Strømfors.
1 stk 3 stk 7 stk

Kabel ca. 128 m 190 m 190 m
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EXHAUSTO Fire Guard System

Eksempel på kabellængder og antal spjæld

Belimo BLF24 (små spjæld) FIRE GUARD  EFG-CONTROL20 Konkurrende løsning modbus

Max antal spjæld 27 stk 13 stk

Max total kabellængde (AWG23 vs. 2,5mm2) 92 m 52 m

Belimo BFN24 (mellem spjæld) FIRE GUARD  EFG-CONTROL20 Konkurrende løsning modbus

Max antal spjæld 16 stk 10 stk

Max total kabellængde (AWG23 vs. 2,5mm2) 95 m 40 m

Belimo BF24 (store spjæld) FIRE GUARD  EFG-CONTROL20 Konkurrende løsning modbus

Max antal spjæld 10 stk 3 stk

Max total kabellængde (AWG23 vs. 2,5mm2) 91 m 54 m

GRYFIT FDG-WT-8-24 (alle størrelser spjæld) FIRE GUARD  EFG-CONTROL20 Konkurrende løsning modbus

Max antal spjæld 22 stk ca. 11-12 stk

Max total kabellængde (AWG23 vs. 2,5mm2) 93 m ca. 45-48 m
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Tak for 

opmærksomheden

Spørgsmål?
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TAK 
for jeres deltagelse

Vi vender tilbage med 
nye online seminarer

Del 3: Del 3: Del 3: Del 3: 
Torsdag 02.04.2020 klTorsdag 02.04.2020 klTorsdag 02.04.2020 klTorsdag 02.04.2020 kl. 11.00 . 11.00 . 11.00 . 11.00 

Systemløsninger til boligventilation”LIVING 2020” 
samt tilhørende produkter, herunder 

nye emhætter, brandspjæld og 
EXHAUSTO Fire Guard automatik.

Del 1: Del 1: Del 1: Del 1: 
Tirsdag 31.03.2020 klTirsdag 31.03.2020 klTirsdag 31.03.2020 klTirsdag 31.03.2020 kl. . . . 11.0011.0011.0011.00

DS428:2019 DS428:2019 DS428:2019 DS428:2019 del del del del 1 1 1 1 
Grundlæggende Grundlæggende Grundlæggende Grundlæggende viden viden viden viden 

om om om om standarden standarden standarden standarden –––– fokus på fokus på fokus på fokus på 
mekanisk brandsikringmekanisk brandsikringmekanisk brandsikringmekanisk brandsikring

Del 2: Del 2: Del 2: Del 2: 
Onsdag 01.04.2020 kl. 11.00Onsdag 01.04.2020 kl. 11.00Onsdag 01.04.2020 kl. 11.00Onsdag 01.04.2020 kl. 11.00

DS428:2019 del DS428:2019 del DS428:2019 del DS428:2019 del 2 2 2 2 
Grundlæggende Grundlæggende Grundlæggende Grundlæggende viden om viden om viden om viden om 
standarden standarden standarden standarden –––– fokus på fokus på fokus på fokus på 
elektrisk brandsikringelektrisk brandsikringelektrisk brandsikringelektrisk brandsikring


