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•  Decentrale VEX-anlæg med indbygget  
Brandsikringsautomatik

•  VEX40T motionerer (månedligt), styrer og overvåger 2 brand-  
og røgspjæld i lejligheden

•  Spjældsikret, røgspjæld på tilluft og afkast fra hver lejlighed 
•  Fælles afkastkanal og fælles tilluftkanal til/fra alle decentrale 

VEX-anlæg
•   Hjælpeventilator på både afkast (her vist som DTV) og  

udeluftindtag (her vist som BESB), der hver især trykstyres  
(En MAC12 med to tryk-sensorer kan styre begge ventilatorer).

•  Hjælpeventilator ikke en del af brandsikringen
•  Hjælpeventilatorernes energiforbrug skal fordeles og indregnes 

i SEL-værdien for hvert enkelt anlæg
•  EXHAUSTO anbefaler tryksvigtsikring på hjælpeventilatorerne. 

MAC12 kan anvendes hertil 
•  Uhindret adgang for kontrol af spjæld, fx med serviceadgang 

fra trappeopgang anbefales

Funktion under daglig drift. 
Hvert anlæg ”passer” sig selv og sørger for den nødvendige ven-
tilation, dog påvirket af trykforholdene i det fælles kanalsystem, 
som hjælpeventilatorerne skal hjælpe med at overvinde.

Funktion under brand. 
Ved brand i en lejlighed stiger temperaturen i afkastluften og når 
temperaturen overstiger 72°C, udløser termostat i røgspjældet 
(RS) og det lukker i denne lejlighed samt stopper anlægget, hvor-
ved det andet RS også lukker. 

Branden i denne lejlighed er ”spærret” inde og vil således ikke 
påvirke ventilationen i de andre lejligheder, hvor anlæggene kører 
uændret videre.

Ventilationstekniske kommentarer:
Ventilationsteknisk en lidt problematisk løsning, hvor der  
stilles krav til placering af tryksensorerne for hjælpeventila-
torerne (anbefalet i 2/3 punktet fra øverste til nederste lejlig-
hed) og korrekt indregulering. EXHAUSTO anbefaler at beg-
ge hjælpeventilatorer styres efter et undertryk, således at de 
decentrale anlæg selv skal ”hente og bringe” luften ind og 
ud af lejligheden til de fælles kanaler.

På tilluftsiden kunne trykket indstilles til fx -10 Pa og på  
afkastsiden kunne trykket indstilles på fx -10 til -20 Pa. 

På den måde sikres maksimal autoritet for det decentrale 
anlæg. Hvis et anlæg skulle være stoppet, vil røgspjældene 
være lukket og man vil således ikke opleve indtrængende 
lugt eller røg, fra en evt. brand i de andre lejligheder.

Bemærkninger til systemløsningen:
Brandsikringsmæssigt er alle ventilationsanlæg uafhængige 
af hinanden. Hvert anlæg har egen indbygget brandsikrings-
automatik, der overvåger og motionere de tilhørende røg-
spjæld. 

Med anlæggene i drift skal der sikres minimal påvirkning 
fra et anlæg til et andet anlæg. EXHAUSTO vil derfor an-
befale, at det maksimale tryktab i de fælles kanaler fra den 
nederste lejlighed til den øverste lejlighed ikke overstige ca. 
20 Pa.  Husk at energiforbruget fra hjælpeventilatorerne skal 
fordeles på alle decentrale anlæg, når SEL-værdien beregnes/
kontrolleres.
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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 fælles kanal og hjælpeventilator:
Samtidighed ved normal drift antages at være 0,75 =>   
dimensionerende luftmængde for hjælpeventilatorerne:

= 10 lejl. x 126 m3/h + 0,75 x 10 x (224 – 126)m3/h = 1995 m3/h

Bygningshøjde = 5 etager a 3,5 m =  
18 m + lofts ~ 20 m kanalsystem 

Tryktab: 50% tryktab i rør og 50% i fittings => 20Pa / 2  
= 10 Pa for kanal 

Max 10 Pa i 20 m kanal => 10/20 = 0,5 Pa/m i spirorør =>  
Anbefalet kanaldimension Ø 400 (0,5 Pa/m)
 
Taghætte bør føres op i fri vind.

3

Forudsætninger:

•  Tryktabs i fælles kanal på  
fx 20 Pa.

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

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



Kontrol af overholdelse af SEL-værdi:
Hvert enkelt decentralt anlæg skal overholde maks SEL  
= 1.200 J/m3, ved grund luftmængde inklusiv 1/10 af  
energiforbruget til de fælles hjælpeventilatorer.

Kontrol af overholdelse af SEL-værdi = max 1.200 J/m3  
(fælles kanal system):
VEX40T, luftmængde 126 m3/h, trykydelse fx 100 Pa  
=> SEL = 800 J/m3

DTV315-4-1EC hjælpeventilator afkast:  
luftmængde 1.260 m3/h, trykydelse antages til 50 Pa  
=> SEL = 149 J/m3 eller 52 Watt. 

BESB250-4-1EC hjælpeventilator tilluft:  
Luftmængde 1.260 m3/h, trykydelse antages 80 Pa  
=> 186 J/m3 eller 65 Watt. 

Specifikt elforbrug i alt:
VEX40T  SEL = 800 J/m3

DTV315-4-1EC SEL =  149 J/m3

BESB250-4-1EC SEL = 186 J/m3

I alt  SEL =   1.135 J/m3 < 1.200 altså ok.

På baggrund af den beregnede 
luftmængde og tryktab vælges:

• EXHAUSTO VEX40T

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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1*  CX-5 Brand- og røgspjæld tilsluttes direkte til 
VEX40T, om har indbygget brandsikringsautomatik.  
Ingen krav om brandsikkert kabel.

2*  Krav om akustisk eller visuel indikering af fejl, f.eks. 
VEX40T HMI betjeningspanel. Indikering behøver ikke 
være placeret synligt.

3*  DTV. BESB og MAC12/MAC12XTP er ikke en del af 
brandsikringen. MAC12 fungerer som trykstyring og 
tryksvigtsikring, som evt. kan benyttes til stop af alle  
decentrale anlæg ved fejl. Til dette kan relæmodul  
EFG-RM benyttes

 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



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
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VALG AF PRODUKTER  
EDV2020-DS2

 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

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

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


