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Næste møde: Ikke aftalt 
  
2.01 Formål 
 At orientere om udviklingen af ventilationsanlæg, som kan indbygges i 

ydervægselementerne, samt belyse driftsfordelene og driftsomkostnin-
gerne ved decentraleanlæg 

 
2.02 Gennemgang af løsningsforslag decentral ventilation i ydervæg. 

LE fra Danakon og AH fra AirMaster gennemgik opbygningen og funktio-
nerne i Air Masters anlæg type CV80. 
 
Funktionerne er følgende: 
Luft skifte max 80 m³/h og grundventilation svarende til 0,3 l/s pr. m². 
Anlæg er fugtstyret med fugtføler i udsugningskanal, som sætter anlæg-
get i forceret drift ved høj luftfugtighed. 
 
Der opsættes styrepanel i hver lejlighed hvor, der manuelt kan skrues op 
eller ned for ventilationsluftmængden eller helt slukkes. Ved ændring fal-
der anlægget tilbage efter en fastsat tid, men hvis anlæg slukkes kan der 
vælges, at det automatisk stilles tilbage i auto 1 eller 2 gange i døgnet.  
Styrepanelet viser tydeligt, hvor meget anlægget kører, så beboerne selv 
kan se om udsugningen i lejligheder enten er høj eller lav. 
 
Styrepanel kan også indrettes således, at når der skrues op på høj venti-
lationsluftmængde vil spjæld til udsugning i køkken åbnes, og der skrues 
ned for udsugning i bad, hvis der laves mad. Anlægget sættes tilbage i 
auto efter det indstillede tidsinterval eller kan selv stille tilbage manuelt. 
Der er vedlagt billede af styrepanel. 
 
I anlægget er der filter i indblæsning og i udsugning. Filteret i udsugnin-
gen er for at beskytte modstrømsveksler og ventilator mod skidt og fedt. 
Filter i indblæsningen er for at fjerne partikler fra udeluften. Filtrene er af 
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type M5 og er med god filtrering, men det er ikke et pollenfilter. Der kan i 
indblæsningen monteres et M7, filet som er finere, men stadigvæk ikke et 
pollenfilter. 
 
Indblæsning føres gennem badeværelse i rørkassen eller over loft og ind 
i stuen. 
 
Udsugning vil være fra badeværelse og gennem fedtfilter i køkken. 
 
Luftindtag kan placeres over balderkin eller over tag. Endelig placering 
skal planlægges under projekteringen. 
Luftafkast skal ligeledes planlægges under projekteringen. 
 
Anlæggets virkningsgrad ligger på 85 – 95 % alt efter årstiden. 
 
Der er sommer by-pas, som sikrer, at når udetemperaturen er koldere 
end indetemperaturen og at indetemperaturen er højere end det ønske-
de, føres luften automatisk udenom veksleren, så indblæsningsluften bli-
ver så kold som muligt.  
 
Der vil i anlægget være mulighed for en datalogning, som kan hjælpe 
driften ved fejlfinding. Antal og hvilke driftsparameter, der skal logges på, 
skal planlægges under projekteringen. 
 
 
Drift/Service: 
AH fremkommer med nogle priser for servicekontrakt så byggeudvalget 
kan danne sig et billede af driftsomkostningerne. 
 

 

 

 

. 
 
Det vurderes, at årligt strømforbrug for drift af ventilationsanlægget er ca. 
500 kr. incl. moms, og hvis der vælges varmeflade, som varmer luften op 
til 19°C vil varmeforbruget (el) være på ca. 325 kr. incl. moms. 
 
Da ventilationsanlæggene sidder delvis inde i klimaskærmen, skal der ik-
ke udføres frostsikring.  
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Prøvebolig 
AirMaster stiller gerne et anlæg til rådighed til en prøvebolig. Anlægget er 
en prototype og kan være udført anderledes end de rigtige anlæg, men 
alle målene på anlægget er rigtige. 
 
AirMaster kan have deres anlæg klar til uge 16. 
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