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Centrifugalventilator, Højtryksventilator 

 

SORT TEKST = Standard 

GRØN TEKST = VALG 

RØD TEKST = TILKØB 

Kursiv tekst = Slettes 

 

4.1 Orientering 

 

4.2 Omfang 

 

Levering og montering af højtryksventilator. Ventilatoren skal leveres i stål og monteres 

med svingdæmpere, vanger for montage og fremadkrummede skovle. Sug- og tryksiden 

skal monteres med henholdsvis en rund og en firkantet flange. Ventilatoren leveres med 

monteret MGE-motor, motorstørrelse 1,5 kW med indbygget frekvensomformer. 

Ventilatoren skal være direkte koblet for strømforsyning 1x230 V– 50 Hz. 

 

Ventilatoren skal være egnet for procesudsugning.  

 

Dimensioneret luftmængde skal være xx m3/h. Eksternt tryk skal være xx Pa.  

 

Ventilatoren skal være testet og godkendt iht. ecodesign-direktivet. 

 

Tilbehør  

- Ventilatoren skal være monteret med beskyttelsesgitter.   

- Ventilatoren skal være monteret i en lydkasse til loftmontage.   

- Ventilatoren skal være monteret i en lydkasse til vægmontage.   

- Ventilatoren skal være monteret i regnbeskyttet kasse. (Ventilatoren skal ALTID være 

regnbeskyttet ved udendørsbrug ellers gælder garantien ikke). 

- Til ventilatoren skal leveres et potentiometer til tilslutning.  

- Til ventilatoren skal leveres en regulator til kontrol af tryk/flow til tilslutning. 

- Til ventilatoren skal leveres en universal dongle til opsætning, overvågning og kontrol af 

ventilator. 

- I ventilatoren kan monteres Modbus RTU interface modul 

- I ventilatoren kan monteres LON bus interface modul 

- I ventilatoren kan monteres BACnet MS/TP interface modul 

 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 
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4.3 Lokalisering 

 

Ventilator skal opsættes i rum xx, xx, xx og xx. 

Se tegning xxxxxx. 

 

4.4 Tegningshenvisning 

 

Hovedtegninger:  <x> 

Oversigtstegninger:   <x> 

Bygningsdelstegninger:  <x> 

Detailtegninger:  <x> 

 

4.5 Koordinering 

 

I forbindelse med monteringen af ventilator skal entreprenøren koordinere montagen med 

xxxxxxx og yyyyyyyy. 

  

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 

- El-installationer 

- Vvs-installationer 

- Vægge, lofter og tag. 

 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

 

Ventilationsarbejder. 

 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

 

Tilslutning af ventilationskanal til ventilator. 

  

4.7 Projektering 

 

Angivne ventilatorstørrelser er vejledende. Entreprenøren skal udføre endelige 

dimensionering til den enkelte ventilator.  

 

Ventilationsentreprenørens projekteringsydelser: 

- Detailberegne tryktab.  

- Energi- og lydberegninger  

- Udvælge ventilatorer og elmotorer  

- Detailberegne varmeflade  

- Udførelse af diagrammer med indgangs- og udgangssignaler samt 

funktionsbeskrivelse med setpunkter  

 

Arbejdet omfatter dimensionering af det samlede ventilatorsystem, herunder ventilator, 

kanalsystem, armaturer, sugearm, stinkskab, lyd mv. i henhold til tegninger, 

bygningsmodeller og beskrivelser.  
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Arbejdet omfatter udarbejdelse af arbejdstegninger og bygningsmodeller af det samlede 

ventilatorsystem. 

 

Der gøres opmærksom på, at der skal være plads omkring og over-/under ventilatoren, af 

hensyn til service. 

 

Projektmateriale skal leveres til byggeledelsen i 1 eksemplarer og vil blive kommenteret 

inden for 10 arbejdsdage fra modtagelse. 

 

4.8 Undersøgelser 

 

4.9 Materialer og produkter 

 

Ventilatoren skal være fremstillet i stål og monteret med svingdæmpere, vanger for 

montage og fremadkrummede skovle. Sug- og tryksiden skal være monteret med 

henholdsvis en rund og en firkantet flange. Ventilatoren skal være monteret med MGE-

motor, motorstørrelse 1,5 kW med indbygget frekvensomformer. 

 

4.10 Udførelse 

 

Ventilatorerne skal opstilles efter fabrikantens anvisninger og efter tegningsmaterialet.  

Der skal i videst muligt omfang anvendes fabriksfremstillede standard komponenter. Hvis 

der vælges generelt mindre kanaldimensioner, end de på tegningerne anførte, skal 

dokumentation af det specifikke energiforbrug, lydforhold mv. forelægges byggeledelsen 

til gennemsyn og godkendelse inden arbejdet påbegyndes.  

Påbygget instrumenter skal monteres nemt tilgængelige for aflæsning. Under og efter 

montagen skal kanalerne holdes rene inden i, og alle åbninger i kanalsystemet skal holdes 

afdækket under byggeperioden. 

 

Taggennemføringer og taghætter samt facaderiste skal udføres efter leverandøren 

anvisninger og være i farven xxxx. Kondensisolering af indtagskanal med 30 mm 

lamelmåtte. Der afsluttes med plastfolie. 

EL-tilslutning skal foretages af en autoriseret elinstallatør, og der skal altid monteres en 

sikkerhedsafbryder på tilslutningen. Motoren tilsluttes 1x230 V – 50 Hz. 

Fejlstrømsafbryder skal være af type B eller bedre. 

 

Den elektrisk tilslutning skal ske iht. medfølgende tilslutningsdiagram. Installation, 

mekanisk såvel som elektrisk, skal kun udføres af autoriseret elinstallatør.  

Hvis motoren er forsynet med termokontakter, skal disse tilsluttes, da garantien ellers 

bortfalder.  

 

Motoren bør forsynes med motorværn, indstillet på motorens mærkestrøm, som fremgår 

af mærkepladen.  

 
Alle anlæg skal funktionsafprøves/testes og være fuldt brugsklare inden færdigmelding. 
Dokumentationen i form af lyd/støjmålinger, tryktabsmålinger, ventilatoreffektmålinger 
og beregning af SFP værdier ud fra relevante målinger, indreguleringsrapporter, m.m. 
skal afleveres til tilsynet senest 2 uger før afleveringen.  
Beregning af SFP værdier skal udføres på baggrund af målte luftmængder 
(m³/sek) i de enkelte indblæsnings- og udsugningsanlæg, og tilhørende optaget 

ventilatoreffekt. 
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4.11 Mål og tolerancer 

 

Motorstørrelse 1,5 kW Ø 125: 

Højde på ventilator = 623 mm 
Bredde på ventilator = 330 mm 

Længde på ventilator = 567 mm 

Service afstand foran motor = 1,2 meter 

 

4.12 Prøver 

4.13 Arbejdsmiljø 

4.14 Kontrol 

4.15 D&V-dokumentation 

 

Før ibrugtagning: 

Før ibrugtagning rengøres ventilatoren indvendigt og kontrolleres for fremmedlegemer. 

Ved klargøring af ventilator for første drift, tjek følgende: At mekanisk og elektrisk 

installation er foretaget korrekt, at alle fremmedlegemer er fjernet fra såvel ventilatorhjul 

som ind- og udløb på ventilatorerne og at beskyttelsesgitre er monteret (tilkøb) eller at 

det ikke er muligt at komme i kontakt med de bevægede dele i denne.  

 

- 1 årligt serviceeftersyn på ventilatorerne skal indgå i prisen.  

 

D&V skal indeholde dokumentation på følgende:  

- Installation omkring ventilatoren  

- Vedligeholdelse af ventilatoren 

 

4.16 Planlægning 

 

 

 

 

 


