
En velkendt men bedre løsning

Brand- og røgsikring 
af ventilationsanlæg



DS 428-4 normen
Denne norm er direkte refereret 
til i Bygningsreglementet og er 
derfor en lovpligtig minimums-
standard.

Denne norm giver forsvarlige 
løsninger primært for person- 
sikkerhed, men også for byg-
ningens sikkerhed og værdi.

I princippet er det vægtet højest, 
at røg ikke spreder sig fra rum 

Denne brochure tager udgangspunkt i DS-428-4 
og beskriver desuden den løsning: ParFire, som 
Parlock har valgt at præsentere til markedet. 

Der er i denne brochure valgt at lave en simpel 
design manual. Dvs. der bliver angivet løsnings-
forslag, hvor nogle er baseret på erfaring og nogle 
er direkte efter normen. Der er kun medtaget de 
mest brugte løsninger. Beskrivelsen er ikke altid 
udtømmende for at gøre materialet tilgængeligt.

Der er så vidt det er muligt givet en henvisning 
til, hvad der er direkte fra normen, og hvad der er 
Parlock råd.

Indledning

til rum, og at der bliver reage-
ret lynhurtigt. Det er fra mange 
brande ret klart, at det er røg og 
ikke varme, der dræber. 

Der findes to løsninger:

1) Røgventileret:
Røgen ledes ud i det fri!

2) Spjældsikret:
Brand og røg spærres inde
(den konventionelle metode)

Det er også muligt ikke at følge 
normen, hvis man kan dokumen-
tere overfor sagsbehandleren, at 
afvigelsen er forsvarlig.

Normen indeholder ikke alle 
foranstaltninger for brand.

Brandfarlige materialer, Højlagre, 
Røgudluftning og Brandventila-
tion er IKKE inkluderet i normen 
og derfor heller ikke med i
denne brochure.
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Anvendelses 
kategori

Kendskab 
til flugtvej Selvhjulpne Dag/nat

ophold
Bruger 

type DS-428-4

1
Kontor, industri, lager, garager, 

carporte, udhuse
Godt kendskab til rum og 

udgange - og kan bringe sig 
selv i sikkerhed.

Mulige 
lempelser 
ved sikring 

af røgspred-
ning mellem 
brandceller

2
Undervisningslokaler og insti-
tutioner med max. 49 pers.
Måske kendskab til rum og 
udgange - og kan bringe sig 

selv i sikkerhed.

3
Butikker, kantiner, biografer, 

restauranter, idrætshaller osv.
Ringe kendskab til rum og 

udgange - og kan bringe sig 
selv i sikkerhed.

4
Etage og ungdomsboliger
Godt kendskab til rum og 

udgange - og kan bringe sig 
selv i sikkerhed.

Altid sikring 
med røg- 
spredning 
mellem 

brandceller

5
Hoteller, kollegier, vandre-

hjem, kroer osv.
Måske kendskab til rum og 
udgange - og kan bringe sig 

selv i sikkerhed.

6 -
Vuggestuer, børnehaver, 
ældreboliger, plejehjem, 

hospitaler, fængsler
Kan IKKE bringe sig selv i 

sikkerhed.

Dimensionering
Det er byggemyndighederne som 
skal godkende samtlige byggesa-
ger. Det være sig både nye sager, 
tilbygninger og ombygninger. 

Dette indvolverer OGSÅ hvis der 
indrettes et nyt ventilationsanlæg 
i en eksisterende bygning dvs. 
der ALTID foreligger en brand-
mæssig plan for bygningen, som 
ventilationsentreprenøren skal 
bruge som grundlag.

Det gælder ikke, hvis det er 
udskiftning f.eks. hvis der skiftes 
aggregat eller lignende.

Bygningreglementet deler byg-
ninger op i anvendelseskatego-
rier (AK) efter mange faktorer. 
Der er så 6 kategorier (se tabel 
1), hvor man ventilationsmæssigt 
kan dele det op i andvendelses-
kategori 1, 2+3, 4 og 5+6. Det 
kommer der mere om senere.

Bygningerne deles op i brand-
sektioner og brandceller. 
Normalt er en etage, trapper 
og en virksomheds lejemål en 
brandsektion. Normalt er en 
brandcelle en underopdeling af 
en brandsektion og som ud-
gangspunkt hvert rum.

En bolig i AK-4 regnes altid som 
1 selvstændig brandsektion. 

I enfamiliehuse med 2 etager og 
en kælder regnes adskillelsen til 
kælderen som en brandcelle- 
adskillelse.

Ved sammenbyggede enfami-
liehuse og enfamiliehuse, hvor 
afstanden mellem boligerne er 
mindre end 5m, anses adskil-
lelsen som en brandsektionsad-
skillelse.

Dimensionering (tabel 1)

Adskillelsen mod uudnyttelig 
tagrum udføres normalt ikke 
som en brandadskillelse i 
enfamiliehuse (udtagelse ved 
stråtag).

Normen gælder for alle slags 
ventilationsanlæg inklusiv 
naturlig ventilation, hvis de kan 
sidestilles med mekaniske.

Normen skal SOM MINIMUM 
følges, når hovedformålet er 
at fjerne forurening frembragt 
ved industrielle eller industri-
lignende processer eller oplag. 
Der kan her være supplerende 
bestemmelser iht. Beredskabs-
styrelsen Tekniske forsikringer 
og ATEX-direktivet (disse tilside-
sætter normen ved modstrid).



Brand-, flamme-, røg- 
og røgevakuerings-
spjæld
Alle disse spjæld skal være 
testet for spjældet monteret 
vandret ”ho” og lodret ”ve”, 
branden indeni og udenfor 
”i↔o” og i 3 forskellige vægge/
lofter (mursten, beton og gips). 
Udover dette er der givet et 
minuttal 30, 60 eller 120, som 
spjældet skal kunne holde 
branden. ”E” er at intregriteten 
af bygningsdelen opretholdes, 
”I” er at temperaturen på den 
anden side ikke er over et vist 
niveau og ”S” sikrer at der ikke 
sker røggennemtrægning.

Dette er defineret i DS/EN-
1366 med klassificeringen iht. 
DS/EN-13501-3. Derudover 
SKAL spjældene være CE mær-
kede.

Spjældene skal altid installeres 
ifølge fabrikantens anvisninger 
dvs. om der skal bruges spe-
cielle tætningstyper og lignen-
de. Tillige skal de monteres, så 
de kan inspiceres og afprøves 
samt være udstyret med synlig 
stillingsmakering.

Brand- og røgspjæld BRS 
bruges for at sikre brand og røg 
mellem brandsektioner. De har 
minimum betegnelsen EI 60 
(ho ve i↔o) S. De er forsynet 
med en brandtermostat der ud-
løser ved 72°C og en spring-re-
turn spjældmotor der er lukket 
strømløs.

Flamme og røgspjæld berøres 
ikke, da de sjældent bruges 
mere.

Røgspæld RS bruges for at 
hindre røgspredning mellem 
brandceller eller spærre af 
foran aggregater når løsningen 
”Røgventileret System” vælges. 
De har minimum betegnelsen 
E 60 (ho ve i↔o) S. De er for-
synet med en brandtermostat, 
der udløser ved 72oC og en 
spring-return spjældmotor, der 
er lukket strømløs.

Røgevakueringsspæld RES 
bruges for at lede røgen til 
røgventilatoren når løsningen 
”Røgventileret System” vælges. 
De har minimum betegnel-
sen E 30 (ho ve i↔o) S. De 
er forsynet med en spring-re-
turn spjældmotor der er åben 
strømløs.   

Luftindtag og luftafkast
De skal placeres således at 
brand- og røgspredning mellem 
flere brandmæssige enheder i 
samme bygning samt til nabo-
bygninger ikke forøges.

Afstandskrav til naboskel og vej 
er 2,5 m, fig. 2 (Der kan være 
op til 10 m iht. Brandskabsty-
relsen ved specielle bygninger 
og oplag).

Afstandskrav til anden bygning 
på samme grund er 5 m fig. 3 
(Der kan være op til 20 m iht. 
Brandskabstyrelsen ved specielle 
bygninger og oplag).

Luftindtag eller -afkast må ikke 
placeres ved eller gennembryde 
en brandkarm. Eksempler er vist 
på fig. 4 og 5.

Taghældning < 1:8

Komponenter og materialer

Brand- og røgspjæld

1

2

3

4



Taghældning > 1:8

I begrebet høj-lav smitte, må 
der ikke placeres luftindtag 
eller -afkast i det røde og blå 
(fig. 6).

5
Som beskyttelse mod vinkel- 
smitte, skal afstanden mellem 
to åbninger på forskellige 
brandsektioner være mindst 
2,5 m. Se det grå område på de 
tre tegninger (Fig 7, 8 og 9).

6

7

8

9

Hvis der er et fælles luftindtag 
eller -afkast, skal anlæggene 
afskæres med et røgspjæld og 
en røgdetektor (fig. 10).

”Der kan alternativt i 
brandkarme, høj-lav 
smitte og vinkelsmit-
te placeres BRS, hvis 
luftindtag eller -afkast 

placeres der. 
Dispensationen er dog 

ikke altid mulig.”

Luftindtag og –afkast skal pla-
ceres med afstanden ”A” imel-
lem. Hvis ikke, skal anlæggene 
afskæres med et røgspjæld og 
en røgdetektor (se fig. 11).

10

11



På tag er A = 2,5 m vandret og 
1,0 m lodret.

På ydervæg er A = 1,0 m vand-
ret og 2,5 m lodret.

Røgspjældene på forrige side 
kan udelades, hvis anlægget 
er udført som røgventileret 
system.

Ved gennemføring af tag skal 
det sikres at en brand i kanalen 
ikke overføres til tagkonstruk-
tionen (gælder ikke enfami-
lehuse). Dette gøres ved at 
kondensisolere metalkanalen 
med min. 50mm ubrandbart 
materiale min. 100 mm over og 
under tag (fig. 12).

Komponenter og materialer fortsat
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Ved stråtag skal bruges special-
gennemføringer.

Aggregater og ventilatorer
Disse skal udføres så de ikke 
bidrager væsentligt til brand- 
og røgudvikling. Dvs. så længe 
de er udført af metal og nor-
mal isolering, kan de placeres 
med færre restriktioner end 
hvis de er plast og skum.

Filtermateriale, pakninger, 
kileremme, automatik, elinstal-
lationer og lign. regnes normalt 
ikke med.

Filtrene skal dog anvendes, 
så de ikke medfører unødig 
brandfare.

Varme-, køle- og genvindings-
flader med/uden overfladebe-
handling har ingen indflydelse 
mht. brand.

El-varmeflader skal udføres 
med 2 seriekoblede termosta-
ter, en med automatisk gen-
indkobling og en med manuel, 
begge stillet til max. 120°C. 

Så længe varmevekslere er 
placeret i aggregatet, forøger 
de ikke brandfaren.

Placering af ventilationsrum 
(teknikrum)
Når aggregatet er udført i ikke 
brandbarematerialer A2-s1,do 
(metal eller lign.) kan det pla-
ceres følgende steder (fig 13):
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A: Udendørs med afstand til 
    andre bygninger

B: Ventilationsrum egen brand-
    celle

Brandcelle:
”Væg 45 x 95 mm 
træstolper i en af-

stand af højst 600 mm 
midt-midt, begge sider 
beklædt med 1 lag gips 
eller 12 mm spånplader 

(min. 600 kg/m3). 

Hulrum 95 mm helt 
udfyldt med fastholdt 

mineraluld i pladeform 
(min. 30 kg/m3)”

C: I betjeningsområdet der kun 
    servicerer 1 brandcelle eller 
    ikke opdelt brandsektion 
    (gælder også tagrum i 
    enfamiliehus)

D: I EI30 A2-s1,d0 rum med  
    serviceadgang når man kun 
    servicerer 1 brandsektion. 
    Ikke i flugtvej.

EI30 A2-s1,d0:
”Væg 70 mm metalstolper 

i en afstand af højst 
600 mm midt-midt,
begge sider beklædt 

med 1 lag gips.

Hulrum udfyldt med 
45 mm fastholdt 

mineraluld i pladeform 
(min. 30 kg/m3)”



E: Uudnytteligt tagrum placeret 
    i egen brandcelle. Gulv 
    mindst REI60.

F: I betjeningsområdet der kun 
    servicerer 1 brandsektion    
    men med BRS i alle brand-  
    celleadskillelser.

Hvis aggregatet eller ventilato-
ren er af plast eller skum, er der 
følgende placeringer (fig 14):
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A: Udendørs med afstand til 
    andre bygninger.

B: Ventilationsrum egen 
    brandcelle med BRS ud/ind 
    af ventilationsrum.

    Ved 1 mindre anlæg til 1   
    brandcelle med aggresive  
    gasser kan BRS undlades.

C: I betjeningsområdet max. 
    1.000 m3/h, der kun service- 
    rer 1 brandcelle eller ikke 
    opdelt brandsektion (gælder 
    også uudnytteligt tagrum 
    i enfamiliehus).

Kanaler
Normalt skal kanalerne være 
udført i stål, da det har et smel-
tepunkt over 850°C. 

Kanaler i aluminium og plastik 
kan normalt kun bruges til et 
enfamiliehus under 300 m2.

De kan dog også bruges hvis 
det er under jord eller indstøbt 
i betondæk.

Plastkanaler kan dog også bru-
ges til transport af aggressive 
gaser, når de placeres:

• i brandcelle eller ikke op-
delt brandsektion

• i ventilationsrum udført
som selvstændig brandcelle

• i installationsskakt udført
som brandsektion med kun
denne kanal

Plastkanaler kan IKKE brandiso-
leres.

Kanaler fra affaldsrum, affalds-
skakte, madlavningsudstyr og 
transport af brandfarlige stoffer 
eller gasser skal brandisoleres 
også indeni installationsskakte.

Undtaget er dog kanaler fra 
boligemhætter, udendørs, ven-
tilationsrum og synlige kanaler 
i brandcellen hvor udsugningen 
er placeret. 

Brandisolering
Brandisolering er klassificeret 
EI30/E60 (ve ho i↔o) A2-
s1,d0.

”Det er normalt 50-60 
mm klassificeret sten- 

eller glasuld med 
udvendig belægning. 

Dette arbejde skal helst 
udføres af uddannede 

isolatører”

15

Det kan også betyde ændre-
de krav til ophængninger og 
afstandene mellem dem.

”I praksis betyder det 
max. 1,5 m bæringsaf-

stand for både runde og 
rektangulære kanaler.

For runde kanaler er der 
følgende skruekrav”

Diameter
kanal mm

Diameter
skrue mm Antal

63-125 3,2 2

130-250 3,2 3

280-630 3,2 4

710-1250 4,0 12



Kanaler skal ikke brandisoleres 
følgende steder:
• Alene betjener 1 brandsek-

tion og er helt beliggende
indenfor denne

• Placeret i installationsskakt
udført som selvstændig
brandsektion

• Placeret i ventilationsrum,
som er sin egen brandcelle

• Placeret i krybekælder under
1,5 m rumhøjde uden oplag

• Placeret i uudnytteligt
tagrum

• Placeret i det fri

Amaturer
Normalt skal disse udføres i stål. 
Hvis de er synlige i de rum de 
betjener, og ikke indgår som 
røgmodstand (Se Røgventileret 
System), er der ingen krav.

Indblæsningsposer skal være 
af brandhæmmende materiale 
der kun afgiver meget begræn-
set røg og ingen brændende 
dråber eller partikler (B-s1,d0) 
på nær 5% af materialet som 
f.eks. plastdyser. Der findes
flere leverandører af dette på
det danske marked.

Fleksible forbindelser
De skal være udført i ubrænd-
bart materiale (A2-s1,d0) med 
et smeltepunkt over 850°C og 
maximal længde 300mm. De 
kan så normalt bruges i:

• ventilator- og armaturtilslut-
ninger i uudnyttede tagrum

• armaturtilslutning, hvor
tilslutningen ikke er i
betjeningsrummet

• armaturtilslutning, hvor
armaturet indgår som røg-
modstand

Komponenter og materialer fortsat
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De kan dog også være udført i 
plast, aluminium og lign. hvis 
de IKKE indgår som en røg-
modstand (Se Røgventileret 
System):
• Ved armaturtilslutning

maksimal 1200mm længde
i betjeningsrummet.

• Ved bevægelige punkt-
udsugninger og punktind-
blæsninger uden længde
begrænsninger såfremt de
er synlige i betjeningsrum-
met.

• Ved ventilatortilslutninger
maksimalt 400mm såfremt
det er:
• i ventilationsrum som

særskilt brandcelle
• i betjeningsrummet
• udendørs

Gennemføringer 
og spjældmontage
Når kanaler føres gennem 
brandadskillelser ved brand- og 
røgspjæld eller brandisolerede 

”Det er ekstremt vigtigt, 
da manglende tætninger 
koster store millionbe-
løb ved brande hvert år. 

Brandtætninger bør 
udføres af personer, der 
har taget kursus i dette.
Det er ingen brandskum, 

der er godkendt til
lukning omkring

ventilationskanaler”

Brandteknisk Vejledning nr. 
31 fra DBI giver løsninger på 
brandtætninger.

”Det kræver planlæg-
ning, da det er meget 

svært at tætne omkring 
gennemføringer, når 

alle kanaler er monte-
ret. Ofte kan godkendte 

brandisoleringspla-
der minimere tiden til 

brandtætning.”

kanaler, skal der brandtætnes 
ifølge spjældproducentens an-
visninger eller bruges klassifice-
rede systemer. 



Rektangulære kanaler der 
gennembryder brandadskillel-
ser der ikke er monteret med 
brand- og røgspjæld eller er 
brandisoleret, skal have en 
samling (fig. 18) maximalt 150 
mm fra adskillelsen eller for-
stærkes med f.eks. en hattepro-
fil (fig. 19) også indenfor 150 
mm.
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Montering af kanaler
Kanaler skal monteres 60 mm 
fra brandbare materialer. Dette 
gælder dog ikke for loftforskal-
ling, gulvbrædder, gulvlister 
og underlag for tagdækning. 
Undtaget er hvis kanalerne er 
isoleret med 50 mm isolering.

Brandbare materialer:
”Ringere end B-s1,d0 
= uklassificeret træ 
og mere brandbare 

materialer”

Kanaler skal ophænges i 
rustbeskyttet stål. Der er flere 
metoder til ophængning, så ne-
denfor er de mest normale. Der 
er givet min. areal af stropejern, 
hvor målene A+B og C giver 
hulafstande (fig 20.)
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Type A (maks Ø630): 
Gevindstang M8 eller stropejern 
min 30 mm2 (f.eks Parlock 
ophæng SI-25 som er 25 x 2 
mm.). Hullet er så max. 9,5 mm 
og C-målet min. 15mm. Bolte 
er min. M8.
Montagebøjle f.eks. 25 x 2 mm 
(f.eks. Parlock CLRU).

21

Type B: 
Gevindstang M10 eller 
stropejern 2 x min 50 mm2. 
Hullet er så max. 10,5 mm og 
C-målet min. 17 mm. Bolte er
min. M10.
Montagebøjle 30 x 3 mm med
10,5 mm hul.

22

Type C: 
Rektangulær max. 3 m omkreds
2 x stropejern min 30 mm2 
(f.eks Parlock ophæng SI-25 
som er 25 x 2 mm.) med min. 
3 stk 4,2 mm kanalskruer pr. 
strop. 
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Type D: 
2 x M10 gevindstænger og 
profilskinne (f.eks. Parlock LDB-
30-30-1,75)

24

På Type A-D skal der bruges 
ankre til 3 kN. Afstandskravene 
er vist i fig. 25 (se næste side)

19



Komponenter og materialer fortsat

Diameter
mm

Type A
meter

Type B
meter

63 2 2

80 2 2

100 2 2

125 2,5 2,5

160 2,5 2,5

200 2,5 2,5

250 3 3

315 3 3

400 3 3

500 3 3

630 2,5 3

800 - 3

1.000 - 3

1.250 - 2,5

1.600 - 1,5

Kanal-
område i 

meter

Type C
meter

Type D
meter

0,0-3,0 2,0 2,5

3,1-4,0 - 2,4

4,1-4,8 - 2,0

4,9-6,5 - 1,5

25 Type E:
Bæring i træ
Ophængningen sker som type 
A-D med træskrue (min 5 x 40
mm) min. 35 mm fra kant.

26

Type F:
Mindre synlige kanaler
op til uisolerede Ø 160 kana-
ler med vægbeslag 15 mm2 
(Parlock FAA eller FAAT) med 
2 x 4.2 mm kanalskruer med 
maksimal 2 m afstand.

27

Pladskrav til brandspjæld over nedhængt loft 

28

Dette er afstande som runde kanalerne skal monteres med.
A: Friplads for spjældkrave (60-150mm afhængig af leverandør)
B: Friplads for motor (90-150mm afhængig af leverandør)
C: Serviceplads af motor 500mm (eksklusiv nedtageligt loft eller    
    serviceadgang)
D: Plads mellem kanaler ved 45° montering er ca. 200mm
E: Plads under motor ved 45° montering er ca. 100mm
F: Plads til væg ved 45° montering er ca. 500mm

E

B

D

F
A

C

Dette er afstande som 
rektangulære kanaler skal 
monteres med.

C+D: 500mm til håndværke-
ren til 2 sider inkl. motor.

E+F: 150-200mm mod væg/
dæk til arm og værktøj.

”Kan dette ikke lade 
sig gøre, bør montage-
rammer eller montage-

plader bruges”

29



Generelt
Brandautomatikken er defineret 
med følgende formål for øje:

1. Den skal altid virke
2. Den skal aktivere

spjældene hurtigt
3. Spjældene skal altid virke.

Den skal altid virke
Dette betyder, at alle automa-
tikenheder, temperaturfølere, 
tryktransmittere, trykvagter og 
røgdetektorer, der anvendes til 
brand- og røgsikring, skal være 
udført så forsyningssvigt eller 
fejl i komponenter, ledninger 
og buskommunikation med-
fører en aktivering som en 
brandsituation. Dette skal også 
registreres i loggen.

Der skal foreligge en overens-
stemmelseserklæring fra leve-
randøren, der sikrer det virker.

Aktiveringen skal inkludere alle 
komponenter inkl. komponen-
ter uden busforbindelse.

Efter branddetektering skal 
aktivering af  anlægget foregå  
manuelt på brandautomatik-
ken.

Den skal aktivere 
spjældene hurtigt
Der er placeret følere (røg, 
temperatur, tryk, flow) strate- 
giske steder i systemet, så 
spjældene og ventilatorer er i 
brandsituation meget hurtigt 
efter en brand opstår, så brand 
og røg ikke spreder sig.

Spjældene skal altid virke

ParFire Brandautomatik
Alle spjældene skal være forsy-
net med spring-return motorer, 
så de i strømløs tilstand vil 
være i den stilling, som når der 
er brand.

Derudover bliver spjæld og 
brandventilatorer testet mindst 
1 gang ugentligt.

System
For at minimere kabeltræk, er 
systemet bygget op med bus-
forbindelser til alt hvad der gi-
ver mening. På fig. 30 er der et 
overblik over systemet. De røde 
linjer er buskommunikation og 
de blå linier er hårdtfortrådet.
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Komponenter
Alle er standard komponenter, 
som for nogle vedkommende 
er sammensat, så man får en 
unik løsning. 

Central styreboks (fig. 31)
Denne kan styre op til 3 aggre-
gater med tilhørende spjæld og 

brandventilatorer. Styreboksene 
kan så sættes i serie med bus-
forbindelse. 

Styreboksen er forsynet med 
2-linjers display og transformer
til spjældforsyning (10 stk.) og
sensorer.

Aggregater, brandventilatorer, 
spjæld, røg-, temperatur- og 
tryksensorer kobles til styrebok-
sen(e).

Til en af styreboksene kobles 
Styrepanelet og CTS med bus 
og fejlsikret forbindelse til ABA 
(hvis dette er til stede).
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Spjældboks (fig. 32)
Disse placeres ved hvert spjæld 
hvor spjældmotoren. Busforbin-
delse går ind og ud og spjæld-
motoren forbindes.
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Brandautomatik fortsat
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Betjeningspanel
Dette placeres ved pedel eller 
anden overvågningsstation.
Dette er et touchstyret panel, 
hvor op til 10 spjæld kan moni-
toreres på en gang, så man kan 
få et godt overblik.

Strømforsyningsboks
Efter 10 spjæld på en bus-
forbindelse, skal denne boks 
indsættes.

34

Røgdetektor
Skal bruges som detektor med 
mindre, der er stærke argu-
menter for at bruge en anden. 
Der kan sættes minimum 30 i 
serie.
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Temperaturføler
Bruges på systemer hvor røg-
detektoren er uegnet primært 
på emhættesystemer, hvor 
stegning kan forveksles med 
røg.
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Trykvagt
Bruges til at sikre, der er luft-
strøm i systemet, så røgdetek-
torerne eller temperaturfølere 
kan virke.

37

Tryktransmitter
Bruges til at styre trykket på 
røgventilatoren.

38



• Automatisk brandalarme-
ringsanlæg (ABA)

• Automatisk varslingsanæg
(AVA)

• Automatisk sprinkleranlæg
(AVS)

Der er nogle krav som gælder 
for både Spjældsikret og Røg-
ventileret systemer.

Luftoverføring accepteres 
mellem rum indenfor samme 
brandcelle
Og mellem brandceller i anven-
delseskategori 1
Hvis det sker fra/til en gang/
flugtvej skal der være installeret 
ABA og AVA.

Man må godt ventilerer gange 
og trapperum, der er flugtve-
je, så længe det er balanceret 
ventilation.

Skakte der bruges som luft-
kanal, må kun  anvendes som 
luftkanal.

(R)EI 120 A2-si, do (f.eks.
brandadskillelser mellem
bygninger) kan IKKE gennem-
brydes.

Affaldsrum og affaldsskakte 
skal betjenes af separate anlæg 
med mindre særlig branddoku-
mentation forelægges.

Spjældsikret System
Dette system udmærker sig ved 
at have meget lidt eller ingen 
brandisolering, mens der er 
mange spjæld især, hvis der er 
mange brandceller.

Systemer
Der er nogle termer, der lægges 
fast med det samme:

Gennembrydning af en brand-
sektion skal sikres med et 
Brand- og røgspjæld (BRS).

Gennembrydning af en brand-
celle skal sikres med et Røgs-
pjæld (RS).

RS kan udelades hvis indblæs-
ning- eller udsugningsarma-
turernes overkant er højst 1m 
over gulv.

”Da der normalt er få 
brandceller i anvendel-
seskategori 1, 2 og 3 

og til dels 6 (små byg-
ninger), er det her det 
spjældsikrede system 

anvendes pga. det øko-
nomisk er den optimale 

løsning.”

Der er så nogle undtagelser, 
når bygninger er i anvendelses- 
kategori 1, 2 og 3 samt at gulvet 
i den øverste etage er højst 22 m 
over terræn. Røgspjældene mel-
lem brandcellerne kan undlades 
i nedenstående situationer:

1. Depoter, arkiver og andre
rum, hvor der kun er kort- 
varigt ophold.

2. Opholdsrum, der har 2
uafhængige flugtveje (dvs.
at trækker man en snor efter
sig i de 2 flugtveje, må sno-
rene ikke mødes).

3. Rum i bygningsafsnit der er
fuld dækket af ABA og AVA.

4. Rum i bygningsafsnit der er
fuld dækket af et AVS et AVA.

5. Bygninger i anvendelses-
kategori 1, for den del af
betjeningsområdet hvor gulv
er placeret max. 9,6 m over
terræn.

Eksempler:
På fig. 39 er der et 
system med installations-
skakt. Der er BRS mellem 
brandsektioner (und-
tagen 1) og RS mellem 
brandceller. 

Der er røgdetektorer (R) 
på udsugningskanalerne 
fra ALLE brandsektioner 
(også den uden BRS).

Det er ikke nødvendigt 
med noget brandisole-
ring hverken i installati-
onsskat, brandsektioner 
eller i ventilationsrum.
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Systemer fortsat

På fig 40 er der vist et system 
med fortrængningsarmaturer 
og installationsskakt.

Der er BRS mellem sektionerne 
(undtagen 1). 

Det er muligt at tilslutte til 
fortrængningsarmaturerne fra 
etagen under ved at brandiso-
lere kanalen.

RS er udeladt på tilluft, da 
fortrægningsarmaturerne er 
placeret højst 1 m over gulv.

RS er på fraluft, da armaturerne 
er over 1 m over gulv.

Der er røgdetektorer (R) på 
udsugningskanalerne fra ALLE 
brandsektioner (også den uden 
BRS).

På fig.  41 er der vist et system i 
anvendelseskategori 1.

Der er ingen RS mellem brand-
cellerne, da det er anvendelses-
kategori 1 og gulvene er under 
9,6 m over terræn.

Ventilationsrum på loftet er sin 
egen brandcelle.

Der er BRS mellem sektionerne 
(undtagen 1).

Der er ingen brandisolering i 
brandsektioner, installations-
skakt, uudnyttet tagrum og i 
ventilationsrum.

Hvis der ikke er nogen installa-
tionsskakt, skal der indsættes 
BRS i alle etageadskillelser, dvs. 
1 ekstra sæt.
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På fig 42 (næste side) ses 
et system, der servicerer en 
brandsektion, der er delt op i 
flere brandceller. Der skal så 
kun RS ned til brandcellerne 
minus 1.

ParFire Automatik 
til Spjældsikret system
Vigtigste funktioner:

• Lukker alle spjæld i den
busforbindelse der service-
rer det pågældende aggre-
gat, hvor der er detekteret
brand.

• I tilfælde af fejl på en kom-
ponent eller en lednings-
forbindelse, går systemet i
brandmode.

• Ugentlig test af alle spjæld
• Overvågning af alle spjæld

og følere



På fig. 43 (næste opslag) er der 
vist fleksibilteten i dette auto-
matik system. Der er tilsluttet 2 
aggregater som er Spjældsikret 
og 1 aggregat som er Røgven-
tileret.

De 2 spjældsikrede er i princip-
pet kun forskellige pga. brand-
melde systemet. Den højre har 
et ABA som melde system og 
det i midten har eget meldesy-
stem.

Central styreboks
Den kan styre op til 3 aggre-
gater, så der er minimum 1. 
Den placeres normalt tæt ved 
aggregaterne. Hvis 2 aggregater 
fysisk er placeret langt fra hin-
anden, kan det muligvis betale 
sig at have 2 Central styrebok-
se. Der kan kobles 62 spjæld 
på hvert aggregat.

Den forsyner op til 10 spjæld, 
før den ekstra Strømforsyning 
er nødvendig.

Betjeningspanel
Placeres hvor overvågningen 
er bedst. Service alarmer skal 

helst opdages så hurtigt som 
mulgt, så ventilationen kan 
genoptages uden gener. Ser-
vice alarmer kan også sendes 
til CTS eller andet system.

Når der har været brandmel-
ding, skal systemet startes 
manuelt op, som også sker 
herfra. Her (og fra Central 
styreboksen) kan man også se 
fejlmeldinger. 

Spjældmoduler
Der skal 1 til pr. spjæld og der 
kan være op til 10 uden ekstra 
strømforsyning. 

Strømforsyning
Det midterste system er forsy-
net fra Central styreboks (og 
det er det venstre Røgventile-
rede også). Da der er 9 spjæld, 
skal der på det højre system 
være en strømforsyning efter 
1 spjæld. Der er så igen efter 
spjæld 11 osv.

Brandmelder
På det midterste system er 
det en Røgdetektor. Der skal 
placeres en i den fælles udsug-

ningskanal for hver brandsekti-
on. Det er vigtigt, Røgdetekto-
ren placeres korrekt i kanalen 
og at den kan håndterer de 
varierende lufthastigheder i 
VAV-anlæg. Korrekt montage 
er en lige kanalstrækning på 
mindst 3 gange diameter. I 
VAV-anlæg bør Røgdetektoren 
kunne klare fra 1-14 m/s f.eks. 
Parlocks type UG3.

I det højre system er der en 
ABA anlæg. Al brand- og røgde-
tektering klares af dette anlæg 
og udløser brandsituationen på 
ventilationsanlæggene. Led-
ningsforbindelsen skal være 
fail-safe ifølge DBI retningslinje 
006.

Trykvagt
På det midterste anlæg placeres 
trykvagten ved udsugningsven-
tilatoren, så man sikrer at der 
er luftstrøm på anlægget. Hvis 
der ikke er nok luftstrøm, lukkes 
anlægget ned, og spjældene 
lukkes og der afgives Service 
Alarm, som kræver en manuel 
handling udenfor ParFire.
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Systemer fortsat

Røgventileret system
Et røgventileret system er ikke 
er system, der er dimensioneret 
for at trække en hvis mængde 
røg ud. En røgventilator sør-
ger for at røgen ikke spreder 
sig mellem rum, men i stedet 
ledes ud i det fri.

Der skal ALTID fremlægges 
dokumentation af beregninger 
til godkendelse, som er en del 
af bygningens brandtekniske 
dokumentation.

Der er nogle krav, som sy-
stemet skal overholde, før 
man kan fjerne BRS og RS fra 
brandsektions- og brandcelle-
kanalgennemføring.

• Der skal være tvungen
døgndrift eller opstartes af
fuldtdækkende ABA. Tvun-
gen døgndrift er ifølge BR-
10/15 kun boliger i anven-
delseskategori 4, da alle
andre systemer skal lukkes
udenfor brugstiden. Derfor
kan Røgventileret System
kun anvendes udenfor
anvendelseskategori 4, hvis
der er ABA (som der altid
er på anvendelseskategori
5 og 6).

• Systemet kan IKKE kombi-
neres med et spjældsikret
system. Undtaget er dog
den yderste brandcelle, da
der ikke kan ske røgspred-
ning til andre brandenhe-
der.

• Alle kanaler skal som ud-
gangspunkt brandisoleres.
Dette gælder også kanaler i
skakte, uudnyttelige tagrum
og i den bygningsmæssige
isolering.
Der isoleres også på afgre-
ninger fra brandisolerede
kanaler svarende til diame-
teren på afgreningen.
Brandisoleringen kan dog
udelades i
• Ventilationsrum
• Udendørs
• På kanaler der alene

betjener en brandsekti-
on og er helt beliggen-
de inden for denne

• Kanaler i uudnyttelige
tagrum, der kun betje-
ner en brandsektion.
De skal dog isoleres
med 50mm isolering.

• Udsugningssystemet udfø-
res med brandmodstande.
Dvs. der er minimum 50
Pa tryktab på udsugning fra
armaturet til afgrening til
anden brandcelle / brand-
sektion. Man kan altså
inkludere armatur med evt.
trykfordelingsboks, indregu-
eringsspjæld, kanaler, osv.

• Indblæsningsystemet
udføres med minimum 30
Pa tryktab eller toppen af
indblæsningsarmaturerne
placeres maksimalt 1 m
over gulv.

• Fleksible forbindelser skal
være af stål

• Der stilles store krav til
tryktabet i systemet. Fra
øverste afgrening til betje-
ningsområdet til en vilkårlig
brandmodstand, må der
højest være 50 Pa tryktab
på udsugning og 70 Pa. på
indblæsningen.

• Der etableres by-pass kanal
udenom anlægdele med
stor strømningsmodstand,
som filtre, genvindings-
komponenter, varme- og
køleflader.
Ved aggregater placeres RS
til afspærring af luftstrøm-
men og en by-pass kanal
etableres med RES op til
røgventilatoren. Se fig. 46,
47, 48.
Ved komponenter ude i
systemet, der bejener mere
end 1 brandcelle, såsom
trykholdige spjæld eller
zone køle-/varmeflader,
skal der etableres et by-
pass omkring med et RES
spjæld. Se fig. 44.

”Dette system er optimalt 
set ud fra en økonomisk 
synsvinkel, til anvendel-
skategori 4, 5 og større 

bygninger i 6.”

RV

RES

VAV/ZONE/Trykstyret spjæld 
eller f.eks. zonekøle�ade
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• Røgventilatorens tilslut-
ningspunkt TP skal place-
res højere end eller ved
kanalsystemets øverste
agreningspunkt (AP).
Dette er vist på fig. 45.
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• Røgventilatoren skal dimensioneres efter
nogle bestemte retningslinjer, som gennem-
gås i nedenstående både mht. temperatur og
volumen.

Den funktionstestes ved min. 100 Pa ved AP 
for systemtest.

Beregning af røgventilator
Der bruges til disse beregninger følgende eksempel:
• 8 lejligheder a 80 m3.
• Tilluft 126 / 198 m3/h (grund / forceret)
• Fraluft bad: 54 m3/h
• Fraluft køkken: 72 / 144 m3/h
• Samtidighedsfaktor: 0.7 ifølge almen litteratur,

som aggregatet er dimensioneret til.

Volumenstrøm
Denne beregnes  som volumenstrømmen i både 
tilluft og fraluft under hensynstagen til bygningens 
tæthed.

Volumenstrømsberegning
Dimensionerende normal volumenstrøm: 
Tilluft: (126 + (198 - 126) * 0,7) * 8 = 1.411 m3/h
Fraluft: (54 + 72 + (144 – 72) * 0,7) * 8 = 1.411 
m3/h 
Total: 1.411 + 1.411 = 2.822 m3/h 

Volumenstrøm ift. Bygningens tæthed (BR-10)
Max. infiltration ved 50 Pa undertryk 8 x 80 m2 * 1,5 
l/(s*m2) * 3,6 (m3/h) / (l/s) = 3.456 m3/h 

Max infiltration ved 100 Pa undertryk 3.456 * √2 = 
4.888 m3/h

Røgventilatorens volumenstrøm er så 2.822 m3/h, 
da den luftstrøm godt kan komme igennem byg-
ningen.

Hvis det er lavenergiklasse vil volumenstrømmen 
ændres ifølge BR-10  til 
Max. infiltration ved 50 Pa undertryk 8 x 80 m2 * 
1,0 l/(s*m2) * 3,6 (m3/h) / (l/s) = 2.304 m3/h 

Max infiltration ved 100 Pa undertryk 2.304 * √2 = 
3.258 m3/h

Røgventilatorens volumenstrøm er så 2.304 – 
2.822 m3/h. Dvs. den dimensioneres til 2.822 
m3/h, men der kan være volumenstrømmen kun 
bliver 2.304 m3/h.

Temperatur
Den beregnes som en blandingstemperatur. Der 
forudsættes 945°C i brandrummet (brandcelle) og 
20°C i de øvrige rum. For volumenstrøm regnes 
maks. i brandrum og for øvrige rum er det min. 
volumenstrøm + forskellen mellem min. og maks. 
volumenstrøm ved samtidighedsfaktor 0,2.

Eksempel som ovenfor
Brandrum: 198 + 54 + 144 = 396 m3/h.
7 andre lejligheder (126 + (198-126) * 0,2 + 54 + 
72 + (144-72) * 0,2) * 7 = 1.966 m3/h

Blandingstemperatur
(396 * 945°C + 1.966 * 20°C) / (398+1.966) = 
175°C.

Røgventilatoren skal kunne modstå blandingstem-
peraturen ved 1 times drift. Dette skal dokumente-
res ved test, dog ikke klassificeret.

Da klassificerede røgventilatorer i dag er i prisleje, hvor de ikke er så meget dyrere 
end højtemperatur ventilatorer med test, bør man vælge klassificerede ventilatorer 
såsom F200 (200°C i 2 timer), F300 (300°C i 1 time) eller F400 (400°C i 2 timer).

Dette vil sikkert også indføres i DS428-5.



På fig. 46 vises et aggregatsystem placeret i ventila-
tionsrum.
Kanaler er brandisolerede når de gennembryder 
sektioner også vandret og ved afgreninger. Der er 
kun kondensisoleret i ventilationsrum, da der ikke 
kræves brandisolering der.
Der er placeret RS ved aggregatet, der lukkes ved 
brand og røgen føres i by-pass kanalen gennem 
RES, der åbner ved brand. I eksemplet her bruges 
både indtag og afkast som afkast.
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Der er 30 Pa brandmodstand ved indblæsning og 
50 Pa ved udsugning.
Tryktransmitter placeres ved øverste afgrenings-
punkt (AP)

På fig. 47 vises et tilluftsanlæg. 
Kanaler er brandisolerede i skakt samt vandret ud 
til brandsektion. Der er kun kondensisoleret i venti-
lationsrum, da der ikke kræves brandisolering der.
Der er placeret RS ved aggregatet, der lukkes ved 
brand og røgen føres igennem RES, der åbner ved 
brand.
Detekteringen er placeret i udsugningskanalen 
(ikke vist).
Tryktransmitter placeres ved øverste afgrenings-
punkt (AP).

På fig. 48 vises et aggregatsystem placeret i kælder.
Kanaler er brandisolerede når de gennembryder 
sektioner også vandret samt ved afgreninger.
Røgventilatorens tilslutningspunkt (TP) er oppe 
ved øverste afgreningspunkt (AP), så der udføres 
separat kanal med RES til røgventilator fra top til 
røgventilator i kælder og RS foran aggregat der 
lukker.
Tryktransmitter placeres ved øverste afgrenings-
punkt (AP).

Systemer fortsat



ParFire automatik til røgventileret system
Vigtigste funktioner:
• Lukker alle RS og åbner alle

RES i den busforbindelse
der servicerer det pågæl-
dende aggregat, hvor der er
detekteret brand.

• I tilfælde af fejl på en kom-
ponent eller en lednings-
forbindelse, går systemet i
brandmode.

• Ugentlig test af alle spjæld
og røgventilator

• Overvågning af alle spjæld
og følere

Hvis detektering af brand/røg 
ikke sker via ABA, skal røgventi-
latoren køre, hvis ikke aggrega-
tet kører.

På fig. 43 er der vist fleksibilte-
ten i dette automatik system. 
Der er tilsluttet 2 aggregater 
som er Spjældsikret og 1 aggre-
gat som er Røgventileret.

Det røgventilerede system har 
en temperaturføler som røg- 
detektering. Det er muligt, når 
der bruges emhætter (undtag- 
else for røgdetektor).

Central styreboks
Den kan styre op til 3 aggre-
gater, så der er minimum 1. 
Den placeres normalt tæt ved 
aggregaterne. Hvis 2 aggrega-
ter fysisk er placeret langt fra 
hinanden, kan det muligvis 
betale sig at have 2 Central 
styrebokse.

Der kan kobles 62 spjæld på 
hvert aggregat, men det er 
sjældent, der er mere end 5 
spæld RS+RES. Dog kan der 
være zone varme- eller kølefla-
der er zone trykholdige spjæld, 
hvor RES også opkobles.

Den forsyner op til 10 spjæld, før 
den ekstra Strømforsyning er 
nødvendig. Dvs. hvis syste-met 
udføres intelligent med 
3 RES+RS på hvert af de 3 
aggregater, kan Strømforsyning 
udelades.

Betjeningspanel
Placeres hvor overvågningen er 
bedst. Service alarmer skal helst 
opdages så hurtigt som muligt, 
så ventilationen kan genoptages 
uden gener. Service alarmer kan 
også sendes til CTS eller andet 
system. Når der har været 
brandmelding, skal systemet 
startes manuelt op, som også 
sker herfra.
Her (og fra Central styrebok-sen) 
kan man også se fejlmel-dinger.

Spjældmoduler
Der skal 1 til pr. spjæld og der 
kan være op til 10 uden ekstra 
spændingsforsyning. 

Strømforsyning
Benyttes for hver 10 spjæld.

Brandmelder
Der skal normalt anvendes 
røgdetektor med mindre der er 
emhætter, hvor så en tempe-
raturføler på 20°C over den 
normale temperatur, dvs. 40-50°
C. Hvis der er ABA, frafalder
brandmelder.

Det er vigtigt, Røgdetektoren 
placeres korrekt i kanalen og at 
den kan håndterer de varieren-
de lufthastigheder i VAV-anlæg. 
Korrekt montage er en lige 
kanalstrækning på mindst 3 
gange diameter. I VAV-anlæg bør 
Røgdetektoren kunne klare fra 
1-14 m/s. Den placeres lige før
udsugningsventilatoren.

Tryktransmitter
Denne bruges i normal drift til 
at sikre at der er luftstrøm over 
brandmelderen (ikke ved ABA). 
Hvis der ikke er tryk nok, stop-
pes aggregatet og røgventilator 
startes.

Ved drift af røgventilator, styres 
trykket på røgventilator ved AP 
via frekvensomformer til maks. 
100 Pa.

Strømforsyning 
Røgventilator
Den almindelig strømforsyning 
i bygningen kan anvendes 
uden krav om back-up. Tavlen, 
der forsyner røgventilatorer skal 
placeres i ventilationsrum.

En røgventilator skal forsynes 
fra separat uafhængig gruppe 
i hovedtavle. Gruppen mærkes 
”Forsyner røgventilator, må ikke 
afbrydes ved brand”. 

Sikringerne må ikke bryde, hvis 
ventilator er bremset i op til 15 
sek., som sikres ved at strøm-
men først brydes ved 100% 
over mærkeeffekten.

Kablerne skal være brandkab-
ler ifølge IEC 60331-1 og skal 
samles med brandmodstands-
dygtigt materiale eller placeres 
uden for den betjente brand-
sektion.

Dimensioneringsstrømmen i 
hovedledningen fastsættes som 
den største af samtlige belast-
ningsstrøm (ln (A)) med et 
tillæg på 50%.

Startsstrømmen fastsættes som 
(ln (A)) gange 6.



Spjæld
Testet efter DS/EN1366-2 til EI 120 (ho ve i↔o) S. 
Brand- og røgspjæld (BRS) og røgspjæld (RS) er klassificeret efter DS/EN 13501-3
CE mærket ifølge produktionsstandarden EN 15650:2010.  
Alle spjæld har tæthedklasse 3C iht. EN 1751.og kan monteres i alle typer vægge og lofter.  
Beregnet for indendørs montage, men hvis de skal monteres undendørs, monteres beskyttelsesdæksel DIP-BF.
Standard galvaniseret stål ZN 275 g/m2. Alternativt i rustfrit stål AISI 316T (1.4404).
Motor alternativt med Ex motorer EXBF
Termoelektrisk udløser ved 72°C for BRS og RS

Brand- og røgspjæld BRS, røgspjæld RS og brandevakueringsspjæld RES

Runde, type mcr FID PRO 
(ø100-ø315) 
Motor : BLF24-T for BRS og RS

BLF24 for RES
Længde: 295mm inkl. nippel 

ender
Bladlængde: Diameter
Nippel montering med fast-
monterede tætninger

Runde, type mcr FID-S/S p/O 
(ø400-ø630)
Ekstra stærk casing 
Motor: BLF24-T og BF24-T for   
           BRS og RS
           BLF24 og BF24 for RES
Længde: 295mm inkl. nippel 
           ender
Bladlængde: Diameter
Nippel montering med fast-
monterede tætninger

Firkantede, type mcr FID-S/S-
c/P
200x200 – 800x400 (B x H)
Motor : BLF24-T for BRS og RS

BLF24 for RES
30mm flange
Længde: 296mm
Bladlængde: Højden

Firkantede mcr FID-S/S p/P
Ekstra stærk casing 
200x200 – 1200x1500 (B x H)
200x200 – 1500x1200 (B x H)
Motor: BLF24-T og BF24-T for  
           BRS og RS
           BLF24 og BF24 for RES
Flange: 25 mm
Længde: 296mm
Bladlængde: Højden
Godkendt uden for væg

Type mcr WIP/S 
Meget kort spjæld
Bladlængde: 140mm
Runde: Ø160 – Ø1000
Firkantede: 200x200 – 
1000x1000mm
Motor: BLF24-T og BF24-T for 
           BRS og RS
           BLF24 og BF24 for RES
Flange: 50mm



Røgventilatorer
De er alle testet i henhold til EN-13101-3 og CE mærkede. De bliver trykregulerede af frekvensomformere.
De er 3 fasede med enten 230V eller 400V, 50 Hz
De er styret af ParFire styresystemet

Pasat & CTVT centrifugal tagventilator
• F200: 2 timer i 200°C
• F300: 1 time i 300°C
• F400: 2 timer i 400° (CTVT)
• F600: 1 time i 600°C
• Volumenstrøm: 500 – 52.000 m3/h (Pasat)
• Volumenstrøm: 500 – 21.500 m3/h (CTVT)
• Totaltryk op til 1.950 Pa
• Diameter fra Ø315 – Ø710 (Pasat)
• Diameter fra Ø225 – Ø710 (CTVT)
• Ventilatorhus i varmtgalvaniseret stål 60-100µm
• IP-55 motor og IP-65 klemkasse for udendørs montage

Tilbehør
• Taggennemføring som base
• Kontraspjæld
• Kontraflanger
• Fleksible forbindelser i temperaturklasser

Armo-A aksial ventilator
• F300: 1 time i 300°C
• Volumenstrøm: 1.000 – 100.000 m3/h
• Totaltryk op til 1.800 Pa
• Diameter fra Ø400 – Ø1000
• Aerodynamiske justerbare vinger
• Ventilatorhus i 2-6mm tykkelse i varmtgalvaniseret stål 60-100 µm
• IP-55 motor og klemkasse for udendørs montage

Tilbehør
• Både vertikale og horisontale bæringer
• Vibrationsdæmpere
• Kontraspjæld
• Kontraflanger
• Fleksible forbindelser i temperaturklasser
• Afkastenhed ved vertikal montage
• ATEX udførsel (som option)
• Udførsel i lyddæmpende kasse (som option)

Pasat

CTVT

Armo-A




