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*  Ikke et krav jf DS428:2019. Løsning 
med kun 2 RKS og 2 RS accepteres

*



•  Røgventileret system med certificeret og godkendt  
røgventilator

•  Temperatursensor/-termostat (72°C) i til- og  
fraluftkanaler i alle lejligheder

• Trykstyret VAV-system (grund-/forceret på emhætten)
• Brand- og røgspjæld (BRS) rundt om VEX
•  Røgkontrolspjæld (RKS) for åbning ved røgevakuering  

via Røgventilator (RV)
• Brandsikringsautomatik (EFG)
•  Både afkast- og indtagshætte kan bruges under  

røgevakueringen
•  Der skal benyttes kanalsystem af stålplade og alle armaturer/

spjæld med røggasmodstand skal være af stålplade.

Funktion under daglig drift. 
VEX-aggregatet trykstyres via sensorer i fælleskanalen efter et tryk 
på maks. 50 Pa i det kritiske punkt/-afgrening, som typisk er ved den 
nederste lejlighedsafgrening. 

Funktion under brand. 
Ved brand i en lejlighed stiger temperaturen i afkastluften og når 
temperaturen overstiger 72°C udløser brandtermostaten og den el-
ler temperatursensoren giver signal til EFG. 

Ved fuldt dækkende ABA-anlæg, aktiverer dette brandautomatik-
ken og dermed kan brandtermostaterne i til- og fraluftkanalen ude-
lades

Brand- og røgspjældene BRS ved VEX’en lukker, røgkontrol-
spjældene RKS åbner, røgventilatoren RV starter og etablerer un-
dertryk i både til- og fraluft kanalsystemet. Undertrykket i kanal- 
systemet ved øverste afgrening til beboelsen, må maks. være  
100 Pa, af hensyn til muligheden for at åbne døre i boligen. 

RV trykstyres efter de 100 Pa, således at der hele tiden røgevakueres 
maksimalt, hvilket påvirkes meget af bygningslækage igennem kli-
maskærmen og om der springer vinduer under branden.

Ventilationstekniske kommentarer:
Ventilationsteknisk en kendt og tidligere meget brugt løsning 
i etageejendomme. Branchen har stor erfaring med at bygge 
og indregulere denne løsning, som på mange måder er en 
god løsning mht ventilering af bygningen, nemt at gennem-
føre service uden for boligen. men hvor brugeren har be-
grænset indflydelse, således kan brugeren ændre luftmæng-
den igennem emhætten til grund- eller forceret luftmængde. 
Her kan suppleres med et fugtstyret udsugningsarmatur EHV 
(selvvirkende, ingen el-tilslutning) på badeværelset, der auto-
matisk øger luftmængden ved stigende fugtighed.

Krav til maksimalt tryktab i kanalsystemet ved den forøgede 
røggasmængde under en brand kan/vil forøge kanaldimen-
sionen, samt bestemmelse af kravene til røgventilatoren kan 
tale imod denne systemløsning. EXHAUSTO røgventilato-
rer, både FSB (boksventilator, med motorregulator) og SEF 
(tagventilator, kan leveres med løs frekvensomformer), er 
godkendt og certificeret til F400 = 400°C drift i 2 timer og 
vil kunne opfylde kravene i stort set alle normale tilfælde. 
Brandsikringsautomatikken - EFG laver selvtest hver måned 
for at kontrollere alle brand- og røgspjæld, røgkontrolspjæld 
samt røgventilator.

Bemærkninger til systemløsningen:
Systemløsningen er meget lig tidligere udførelse med centralt 
placeret aggregat. I modsætning til tidligere overvåges bran-
den i kanalerne ind/ud af hver lejlighed, således at en evt. 
brand vil blive opdaget meget tidligere. En meget driftssikker 
løsning der giver et minimum/ingen forstyrrelser af beboerne, 
hvor al service mv skal foretages på det centrale VEX-aggre-
gat. I lejlighederne skal beboerne blot sørge for rengøring af 
emhætten og fedtfiltret med passende mellemrum.

Indregulering af anlægget foretages i 2 step, som følger:

Step 1
1.   Tryk for regulering af VEX’en indstilles til 50Pa, med 

sensoren placeret ved sidste/kritiske afgrening
2.  Alle emhætter indstilles til grundventilation, alle  

armaturer i bad grundindstilles (fx 54 m3/h v/50Pa)
3.  Luftmængden i emhætten, i kritisk lejlighed,  

kontrolleres/justeres ved grundventilation, indstilles  
til forceret og justeres om nødvendigt til den ønskede 
luftmængde. Emhætten efterlades på grundindstilling

4.  Kontrol og indjustering foretages tilsvarende i alle lejlig-
heder, startende ved den kritiske lejlighed og op imod 
VEX’en, indtil alle emhætter og armaturer giver  
den ønskede luftmængde

Step 2
1.  Indregulering af Røgventilatoren - RV foretages ved  

manuel test, VEX’en stopper, RV starter og indstille  
trykket i EFG til 100 Pa, med sensoren placeret i  
hovedkanalen ud for den lejlighed nærmest RV

2.  Det kontrolleres at brand- og røgspjæld lukker,  
røgkontrolspjæld åbner

3.  Der skal laves en reel test under normal drift  
af anlægget. VEX’en i normal drift, simulere en fejl  
og observer at EFG giver alarm i alarmpanelet, stopper 
VEX’en, åbner/lukker spjæld og starter RV.
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Højde- 
forskel

Dimensionerings-
parametre

Største volumestrøm i en brandcelle i forhold til systemets samlede volumestrøm

 5%  7,5%  10%  12,5%  15%  17,5%  20%  22,5%  25%

0 - 10 m
Volumenstrømsfaktor 0,38 0,57 0,76 0,95 1,02 1,19 1,36 1,53 1,69

Temperaturklasse F300 F300 F300 F300 F400 F400 F400 F400 F400

10 - 20 m
Volumenstrømsfaktor 0,47 0,70 0,94 1,01 1,22 1,42 1,62 1,82 1,79

Temperaturklasse F300 F300 F300 F400 F400 F400 F400 F400 F400

20 - 30 m
Volumenstrømsfaktor 0,55 0,82 0,94 1,18 1,41 1,64 1,88 1,79 1,99

Temperaturklasse F300 F300 F400 F400 F400 F400 F400 F400 F400

30 - 40 m
Volumenstrømsfaktor 0,61 0,91 1,05 1,32 1,58 1,84 1,79 - -

Temperaturklasse F300 F300 F400 F400 F400 F400 F600 - -

40 - 50 m
Volumenstrømsfaktor 0,58 0,87 1,16 1,44 1,73 1,72 1,96 - -

Temperaturklasse F400 F400 F400 F400 F400 F600 F600 - -

                  Røgventilerede systemer i bygninger uden automatisk sprinkleranlæg (AVS). 

Røgventilerede systemer i bygninger uden automatisk sprinkleranlæg

Forceret luftmængde: 
Køkken  170 m3/h 
Bad  54 m3/h 
i alt =  224 m3/h

Grundluftmængde: 
Beregnet ud fra krav til luftmængder:
Køkken  72 m3/h 
Bad  54 m3/h 
I alt =   126 m3/h 

Beregnet ud fra grundareal  
80 m2 x 0,3 l/s x m2 = 24 l/s = 86,4 m3/h

  

Dimensionerende luftmængde  
for VEX’en:
Samtidighed ved normal drift antages at være 0,75
= 10 lejl. x 126 m3/h + 0,75 x 10 x (224 – 126)m3/h 
= 1.995 m3/h

Tryktab ved dimensionerende luftmængde antages at 
være:
Armatur:    30/50 Pa  
Fra lejl. til RV/VEX 50 Pa
Teknikrum   30 Pa
Taghætte   40 Pa
Samlet dimensionerende tryktab ~ 150/170 Pa

3

Forudsætninger:

5 etager med 10 lejligheder  
på 80 m2 i en bygning med et  

sammenkoblet røgventileret system. 
Samtidighed her sat til; 0,75 

Højde fra nederste  
til øverste armatur  

= 4 etager á 3,5 mtr.  
= 14 mtr.

Eksempel på beregning af luft-
mængder og kanaldimensionering 
af de fælles kanaler mm.:

Kontrol af SEL-/SFP-værdi i henhold til BR18  
foretages ved grundventilation, som beregnes således: 

10 lejligheder x 126 m3/h = 1.260 m3/h

Dimensionerende luftmængde og tryktab for røgventilator:

Maksimal dimensionerende volumenstrøm: 10 x 224 m3/h = 2.240 m3/h
Beregnet volumenstrømsandel: 224 / 2.240 m3/h x 100% = 10%



Røgventilerede systemer i bygninger uden automatisk 
sprinkleranlæg:
Ud fra tabel (højdeforskel 14 m og 10% volumenstrømsandel) 
aflæses minimum temperaturklasse F300 og volumenstrøms-
faktor 0,94

Røgventilatoren skal således være klassificeret til mindst F300 
og dimensioneres for en volumenstrøm på: 

(Tilluft: 2.240 m3/h + fraluft: 2.240 m3/h) x 0,94 = 4.211 m3/h 
og de maksimale 50 Pa på sugesiden iflg. DS428:2019

Røgventilatorens minimumluftmængde skal være mindre 
end klimaskærmens lækage, der enten beregnes ud fra 
klimaskærmens tæthed eller ud fra målte data fra en blower 
door test. 

Beregningen kunne se således ud: 
10 lejl. a 80 m2 med en tæthed på 0,5 l/ (s x m2) ved 50 Pa 
= 10 x 80 x 0,5 = 400 l/s 
= 1440 m3/h svarende til 34% af den forcerede drift.

På baggrund af den beregnede volumenstrøm under røg-eva-
kuering og trykydelse på 50 Pa + øvrigt  
kanalsystem (antages her til yderligere 50 Pa) vælges en 
EXHAUSTO Røgventilator type FSB400-4-1EC der er en 
F400 certificeret boksventilator der kan yde ca. 400 Pa ved de 
4.211 m3/h og har indbygget motorregulator der giver den 
ønskede regulerbarhed og muliggør nedregulering til under 
de krævede 1440 m3/h

Kanalsystemets hoveddimension:
Kanalsystemet dimensioneres for en luftmængde fra yderste 
lejlighedsafgrening til røgventilatoren, både tilluft og fraluftka-
nalen, der er lig 
2.240 m3/h x 0,94 = 2.106 m3/h ved 50 Pa

Bemærk: Luftmængden for RV (2.106 m3/h) er større end 
luftmængden for VEX (1.995 m3/h), derfor anvendes de  
2.106 m3/h som dimensionerede luftmængde

Fitting antages at udgøre 50% af tryktabet. 

Kanalsystemets længde fra lejlighed til RV  
antages at være:  
25 m => maksimalt specifikt tryktab på: 50 Pa x 50/100 = 25 
Pa / 25 m = 1,0 Pa/m 

Luftmængde på 2.106 m3/h og specifikt tryktab på  
1,0 Pa/m => hovedkanaldimension ~  ø 400 mm

Højde- 
forskel

Dimensionerings-
parametre

Største volumestrøm i en brandcelle i forhold til systemets samlede volumestrøm

 5%  7,5%  10%  12,5%  15%  17,5%  20%  22,5%  25%

0 - 10 m
Volumenstrømsfaktor 0,38 0,57 0,76 0,95 1,02 1,19 1,36 1,53 1,69

Temperaturklasse F300 F300 F300 F300 F400 F400 F400 F400 F400

10 - 20 m
Volumenstrømsfaktor 0,47 0,70 0,94 1,01 1,22 1,42 1,62 1,82 1,79

Temperaturklasse F300 F300 F300 F400 F400 F400 F400 F400 F400

20 - 30 m
Volumenstrømsfaktor 0,55 0,82 0,94 1,18 1,41 1,64 1,88 1,79 1,99

Temperaturklasse F300 F300 F400 F400 F400 F400 F400 F400 F400

30 - 40 m
Volumenstrømsfaktor 0,61 0,91 1,05 1,32 1,58 1,84 1,79 - -

Temperaturklasse F300 F300 F400 F400 F400 F400 F600 - -

40 - 50 m
Volumenstrømsfaktor 0,58 0,87 1,16 1,44 1,73 1,72 1,96 - -

Temperaturklasse F400 F400 F400 F400 F400 F600 F600 - -

                  

På baggrund af den beregnede 
luftmængde og tryktab vælges:

• EXHAUSTO VEX300H eller VEX100CF

Forbehold:  
Alle EXHAUSTO  

anlægseksempler og  
tegninger er vejledende.  

Det er altid den  
projekterendes ansvar,  
at den aktuelle løsning  
overholder gældende  

lovgivning.
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FSB Røgventilator

PS1000 
Tryktransmitter 3*

EFG-AP
Fejlpanel 1*

ABA central 2*

CX-5C CX-5C CX-5C

CX-5 CX-5

BT72º BT72º

EFG-FDM

EFG-FDM

Fire Guard
Fire damper module

EFG-TM 4*

EFG-PT1000 EFG-PT1000

EFG-PT1000 EFG-PT1000

EFG-TM

Fire Guard
PT1000 input module

EFG-TM 4*

EFG-TM

Fire Guard
PT1000 input module

EFG-FDM

EFG-FDM

Fire Guard
Fire damper module

EFG-SCDM

EFG-SCDM

Fire Guard
Smoke control damper module

EFG-SCDM

EFG-SCDM

Fire Guard
Smoke control damper module

EFG-Control10

EFG-CONTROL10
Fire Guard
Master control unit 230VAC 40VA

EFG-BM20

230V 6* 

EBV2020-CR1

EFG-SCDM 7*

EFG-SCDM

Fire Guard
Smoke control damper module

 BRS Brand-/røgspjæld

•  CX-5 til cirkulære kanaler
•  LX-5 single-blade til rektangulære kanaler
•  NEO multi-blade til retangulære kanaler
•  I overensstemmelse med DS1366-2, 

DS13501-3 og DS15650
•  Lavt standby energiforbrug, kun 0,5W!

 RKS Røgkontrolspjæld

•  CX-5 til cirkulære kanaler
•  VX-6 single-blade til rektangulære kanaler
•  NEO-V multi-blade til retangulære kanaler
•  I overensstemmelse med DS1366-2, 

DS13501-4 og DS12101-8

 EFG EXHAUSTO FireGuard 

•  Èn automatik til både spjældsikrede og røgven-
tilerede systemløsninger

•  Udviklet iht. DS428:2019
•  Enkel konfigurering og fri BUS topologi
•  Moduler til RS/BRS, RKS, brandtermostater, 

PT1000 følere og røgdetektorer samt relæboks
•  EFG-AP fejlpanel til alarmering

 Tilbehør til  Brandautomatik

•  Brandtermostat 40-70º 
•  Røgdetektor til kanal
•  Tryktransmitter til RV
•  PT1000 temperaturføler til kanal

 FSB Røgventilator

•  Certificeret boksventilator, 400º / 2 timer
•  4 størrelser, 350-7300 m3/h
•  Leveres med påbygget EC regulator
•  Testet og godkendt iht. EN12101-3:2015
•  Energiøkonomisk
•  Bagudkrummede skovle

 SEF Røgventilator

•  Certificeret taghætte ventilator, 400º / 2 timer
•  4 størrelser, 200-4300 m3/h
•  NFO frekvensomformer for trinløs regulering 

(tilbehør)
•  Lang levetid, stor effektivitet og lavt støjniveau
•  Temperaturbestandig lukket asynkronmotor

EFG-CONTROLLER10: Fire Guard Master
EFG-FDM: Spjældmodul til BRS
EFG-SCDM: Spjældmodul til  RKS
EFG-TM: Modul til PT1000 temp.føler
EFG-RM: Relæmodul til decentrale anlæg
EFG-BM20: Booster modul til 20 spjæld

Der kan undlades brandsikre kabler, 
hvis disse placeres i teknikrum, i det fri 
eller udenfor de betjente områder, samt 
kabler til BT72 og ABA signal, da disse 
overvåges for brud og kortslutning

Hvis BUS-forbindelse gemmenbryder de 
betjente områder, skal der anvendes 
brandsikre kabler, iht. DS/IEC60331-1, 
DS/IEC60331-2 eller DS/EN50200

1*  EFG-AP fejlpanel overvåges for brud og kortslutning, samt korrekt 
kommunikation.

2*  Med et fuldt dækkende ABA system, kan BT72 udelades i til- og 
fraluftkanaler til lejlighederne.

3*  Tryktransmitter til røgventilator, skal placeres i det ventilationstek-
niske kritiske punkt.

4*  EFG-TM modul for op til 2 stk. PT1000 temperaturfølere

5*  Korrekt funktion af røgkontrolspjæld, sikres ved at montere EFG-
SCDM på den primære BUS fra EFG-CONTROLLER10 og efterføl-
gende moduler afgrenes med et Booster modul EFG-BM20. BUS og 
forsyning er galvanisk adskilt fra den primære BUS, så evt. kortslut-
ning på BUS efter EFG-BM20 vil ikke påvirke, den primære BUS. 
Derved kan kabelinstallation efter EFG-BM20 udføres i alm. instal-
lationskabel.

6*  EFG-BM20 skal forsynes fra samme sikringsgruppe, som  
EFG-CONTROLLER10.

7*  Hvis røgkontrolspjæld monteres i teknikrum eller udenfor betjente 
områder, kan kabelinstallation udføres i alm. installationskabel

8* Jf. DS428:2019 er der kun krav om 2 stk. røgkontrolspjæld
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VALG AF PRODUKTER  
EBV2020-CR1

 ESL design emhætter

•  Mange modeller
•  Frithængende eller for vægmontage
•  Alle i rustfrit stål
•  Elektrisk betjent spjæld og timer funktion
•  Justerbar luftmængde og målestuds for indregulering
•  Indbygget potentialfrit relæ
•  Fedtfilter i alu-ramme

•  Ø160 studs og forcering op til 250 m3/h

    THAV/THFV Taghætter

•  Moderne design
•  Nem montage
•  Lydsvag konstruktion
•  50 mm isolering  

(overholder DS428)
•  Mange størrelser
•  Inddækning efter ønske

 EHV – fugtstyret armatur

•  Selvvirkende fugtstyret funktion – uden strøm
• Med PIR-sensor m/batteri (tilbehør)
• For extern kontakter (tilbehør)
•  Med metal-bagplade iht. DS428 med  

(ø100/ø125) eller uden studs (tilbehør)
•  Lavt lydniveau, tidsløst og enkelt design  

i hvid udførelse, RAL 9003

Emhætter ESL145 Stripe / ESL142WER (Hvid) / ESL142SER (rustfrit stål) Fabriano

Særligt for ESL142 Fabriano
• Enkelt tidløst design
• Indbygget SAFE alarm funktion
• Automatisk overstyring til forcering og timer funktion
• Nyt elektrisk spjæld med lavt tryktab
• LED-belysning

Særligt for ESL145 Stripe
• Udtræksemhætte
• Alu design front (hvid eller sort som tilbehør)

Fælles for begge emhætter
• Lavt lydniveau
• Elektrisk spjæld
• Indbygget potentialfrit relæ
• Tilslutning af handicap panel muligt
• Trinløs justerbar luftmængde og målestuds for indregulering
• Volumen kåbe som tilbehør

VEX300H  / VEX100CF

Særligt for VEX300H
• Unik dobbelt bypass (VEX350 – VEX370)
• Kan tilbydes med posefiltre

Særligt for VEX100CF
•  Horisontal- eller vertikal udførelse
•  Indbygget eftervarmeflade (vand eller el)

Fælles for begge aggregater
• Kompakt aggregat med modstrømsveksler
• EXact2, avanceret automatik
• Kan bestilles som left, right og udendørs model
• Lavt lydniveau
• Kan ind transporteres igennem en 90 cm døråbning
• Kan leveres i SPLIT udførelse
• Eurovent certificeret
• Fleksibel studs placering


