
Rette information om dine 
ventilationsaggregater, når behovet opstår



Løft af aggregatet på og af lastvogn og transport på 
byggepladsen



Label på aggregatet, 
som viser hvor 
Brugsanvisningen findes



• Ny kortfattet manual til hvert aggregat, som udelukkende omhandler 

detaljer i det leverede aggregat 

• Ikke en kæmpe omfangsrig standard manual om alt muligt alternativt 

til alle aggregattyper

Brugsanvisningen med bilag om installationen













Installere aggregatet på 
byggepladsen



Installere aggregatet på byggepladsen



Installere aggregatet på byggepladsen



Fotoserie om samling af sektioner



Fotoserie om samling af sektioner



El installation - information via el diagram



Aflevering til bygherren/køber/bruger
Hente information via hjemmesiden med password beskyttet adgang til installatøren



Aflevering til bygherren/køber/bruger



Aflevering til bygherren/køber/bruger



Overensstemmelseserklæring i henhold til 
Maskindirektivet









Performancetest

• Tør virkningsgrad er defineret 

ved 20 grader temperaturforskel 

mellem inde og udetemperatur i 

EN 308.

• Korrekt måling kan derfor ofte 

kun foretages ved 

udetemperaturer under 3 ⁰C.
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Bæredygtighedscertifice
ring

• Aggregatlevetid i 20 – 30 år 

fordrer dokumentation af 

information om reservedele



Bæredygtighedscertifice
ring

• Aggregatlevetid i 20 – 30 år 

fordrer dokumentation af 

information om reservedele









• Elbiler = lavere el afgift og lavere el pris, men ingen fare for at miste 

fokus på af spare på el via optimal sammensætning af 

ventilationsløsninger på grund af 40 -50 % af bygningens 

energiforbrug til ventilation i lavenergi 2020 regler 

Prisen pr. kWh el i fremtiden



Prisen pr. kWh el i fremtiden



Det rette valg af 
aggregat –
levetidsomkostninger
Næste møde i Danvak den 26. november på 
Aalborg Universitet

Vælg det rigtige ventilationsanlæg – ud fra komfort 
luftkvalitet og driftsudgifter

• På temamødet vises, at det optimale valg af ventilatorer, 
veksler og styring i store ventilationsaggregater medfører 
store besparelser i driftsudgifterne for brugerne.

• Til boligventilation vises, at kombinationen af et aggregat 
med varmegenvinding samt naturlig ventilation 
kombineret med solafskærmning er optimalt – både 
komfortmæssigt og driftsøkonomisk.

• Sted: Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg, 
Thomas Manns Vej 23, 9220 Aalborg Øst – seminarrum 
1.104


