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•  Maks 20 Pa i tryktab i taghætte og evt. fælleskanal  
ved maks. luftmængde

• Taghætte ført op i fri vind

• Maks. forskelshøjde  50 m
• Ventilationsteknisk udemærket løsning
• Problematisk mht. SEL/SFP pga tryktab i kanaler

EXHAUSTO Decentral Ventilationsløsning med separat afkastkanal 
fra hvert VEX-anlæg og til fælles afkasthætte.

Funktion under daglig drift 
Hvert anlæg ”passer” sig selv og sørger for den nødvendige venti-
lation, kun påvirket af overtrykket i den fælles taghætte, som det 
decentrale anlæg skal overvinde.

Funktion under brand 
Ved brand i en lejlighed stiger temperaturen i afkastluften, men 
da det enkelte anlægs luftmængde i forhold til den samlede luft-
mængde er så lille vil det være vanskeligt at spore en brand ud 
fra den fælles afkastlufts temperatur. Kravet til maksimalt tryktab i 
afkasthætten på 20 Pa bevirker, at sandsynligheden for at røg fra 
en brand skulle trække ned i en anden lejlighed er yderst minimal.

Såfremt tryktabet over den fælles taghætte, ved den brandtekniske 
volumenstrøm (se DS428 tillæg II § 4.1.7), overstiger 20 Pa, stilles 
krav om maks volumenstrømsandel på 5%, fælles brandautomatik 
og 40ºC brandtermostat/temperaturføler i det fælles afkast. Udløst 
BT40 vil medføre stop af alle decentrale anlæg.

Ventilationstekniske kommentarer:
Ventilationsteknisk en udemærket løsning, hvor der prak-
tisk talt ikke er nogen afhængighed fra anlæg til anlæg

Bemærkninger til systemløsningen:
Såfremt tryktabet i den fælles afkasthætte inkl. evt. 
fælles kanal, holdes under 20 Pa ved den brandtekniske 
volumenstrøm, kan systemet anvendes uden hensynta-
gen til volumenstrømsandel med op til 50 mtr. højdefor-
skel og uden brandtermostat og automatik. 

Brandteknisk volumenstrøm: Største volumenstrøm fra 
et anlæg x 10 +  dimensioneredede volumenstrøm ved 
maksimal drift fra alle anlæg.

Maksimalt tryktab over taghætte, ved maksimal luft-
mængde, lig 20 Pa.

Taghætte skal være ført op i fri vind. Hvert enkelt de-
centralt anlæg skal overholde maks. SEL = 1.000 J/m3. 
Der vil således være en begrænsning i maksimalt tryktab 
i afkastkanalen op igennem bygningen. Maksimal byg-
ningshøjde skal således findes som et optimum imellem 
maks luftmængde, kanaldimension, skaktdimension og 
VEX-aggregatets performance. 

Typisk maks bygningshøjde lig 4 – 6 etager.

BESKRIVELSE AF LØSNING  
EDV2020-DA1

Forbehold:  
Alle EXHAUSTO  

anlægseksempler og  
tegninger er vejledende.  

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

lovgivning.





På baggrund af den beregnede 
luftmængde og tryktab vælges:

• EXHAUSTO VEX40T

Kontrol af overholdelse af SEL-værdi:
Hvert enkelt decentralt anlæg, skal overholde maks SEL = 1.200 j/m3, 
ved grund luftmængde.

Forbehold:  
Alle EXHAUSTO  

anlægseksempler og  
tegninger er vejledende.  

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

lovgivning.

Som det ses af diagrammet, kan VEX40T 
yde ca 145 Pa tryk ved 126 m3/h og over-
holde SEL  1.000 j/m3

KAPACITET VEX40T CLASSIC

KAPACITET VEX40T PREMIUM



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
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 THAV/THFV Taghætter

•  Moderne design
•  Nem montage
•  Lydsvag konstruktion
•  50 mm isolering (overholder DS428)
•  Mange størrelser
•  Inddækning efter ønske

 BESB

•  Luftmængder: 300 - 10.800 m3/h
•  Spareventilator
•  Minimalt energiforbrug
•  Lave driftsomkostninger
•  Længere serviceintervaller
•  Lavt lydniveau
•  Bagudkrummede skovle
•  Indbygget luftmængde målepunkt 

(gælder ikke BESB250)

    MAC12

•  Konstanttrykregulering (med FC/EC-motor)
•  Mulighed for to forudindstillede tryk
•  Indbygget alarm funktion
•  Potentialfri kontakt for  

ekstern alarm
•  Leveres med ekstern  

XTP-sensor (tryktransducer)
•  Modbus interface for BMS/CTS-system

 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

VEX40T

• Luftmængde op til 330 m3/h
• Meget energieffektiv
• Ekstrem støjsvag
• Automatisk styring ud fra luftkvalitet
• Stort udvalg af filtre
• Luftstrømmen kan nemt vendes (L/R)
• Automatisk bypass til køling om natten
• Kan indbygges i standardskab
• Findes i 2 udgaver; Standard og Premium. 

Særligt ved Premium
• En varmeveksler med højere temperaturvirkningsgrad
• Medfølgende filtre af højere klasse
• Kabinet helt indkapslet i metal - dette giver lavere lydniveau til opgivelserne
•  Indikationslampe (LED) på forsiden af aggregatet, der viser driftstatus  

(OK / fejl / alarm) 
• WAP (Wireless Access Point) for kommunikation via app’en EXHAUSTO ConnectTM

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
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