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og Villaventilations aggregater
på www.dukaventilation.dk”
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Dette er et eksempel på, hvordan man kan opbygge rørsystemet.
Eksemplet er baseret på 125 m2 rørpakken. Materialerne danner
grundlag for et hav af tilsvarende konstruktioner, der modsvarer netop
dit hus, blot grundtankerne fra eksemplet følges. Pakken indeholder
en isoleret flexslange, der er beregnet til at blive delt i to længder, der
skal bruges mellem aggregatet og enten taghætter eller gavlriste.
Taghætter eller gavlriste er ikke indholdt i pakkerne, og vi anbefaler tilkøb af Duka taghætten samt isoleret indsats ø160mm for at opnå den
optimale installation med lavt tryktab.
Vi anbefaler tilkøb af Duka rum-til-rum lyddæmpere for at reducere
støjen i kanalen.
Meget vigtig er korrekt udførsel af vandlåsen på ventilationsanlægget.
Se nærmere i aggregatets manual. Vi anbefaler på det kraftigste tilkøb
af en automatisk Duka vandlås der sikrer, at anlægget ikke kan suge
falsk luft op igennem afløbet. Risikoen ved en tømt vandlås består i, at
anlægget ikke komme af kondensvandet og bliver ødelagt eller/og at
drænvandet løber ud på loftet.
Rørpakker 80m2 og 110m2 er udført i rørdimensioner ø125mm for
at mindske tryktabet. De er beregnet til at ventilationsanlæg med
ø125mm tilslutning.
Rørpakker 125m2 160m2 og 200m2 er udført i rørdimensioner ø160mm
og ø125mm for at mindske tryktabet. De er beregnet til at ventilationsanlæg med ø160mm tilslutning.
Der er naturligvis også mulighed for at udbygge/modificere systemet,
hvis der skal ventileres fra f.eks. et yderligere rum.
Retningslinjer for dimensionering af ventilationsanlægget
Rum

Udsugning

Køkken

20 l/s

Bad- og wc-rum

15 l/s

Særskilt wc-rum

10 l/s

Stue

10-20 l/s

Øvrige rum (m3/h=3,6xl/s)
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Indblæsning

10-20 l/s
10 l/s

Som minimum skal Bygningsregelmentet overholdes for udsugning, samtidig skal
der sikres et luftskifte på 0,5 gang i timen i hele boligen
Ved beregning af luftskifte sættes husets lofthøjde til 2,5m
Eksempel:
Husets totale luftmængde: 125m2 x 2,5 = 312,5m2
Min. Udsugning/timen: 312,5m2 x 0,5h =156,25m2 (43,41 l/s)
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For at overholde disse krav, er der udviklet en række ventiler der alle
indgår i DUKA sortimentet. Vi har listet dem herunder:
Valg af kontrolventiler
Luftmængde

Udsugning

Indblæsning

10 l/s

100-125

100-125

15 l/s

100-125

100-125

20 l/s

125

125

Lovkrav overholdes (Bygningregelmentet)
1. Dét der suges ud, skal blæses ind igen
2. Start med udsugning, så lovkrav overholdes!

Herudover er der en dimensionering på rørsystemet, der også bør
overholdes for at tage højde for ret hastighed og luftmængden.
Ved at benytte indblæsnings- og udsugningsventilerne fra DUKA
Ventilation, sammen med et lavenergi aggregat, samlet korrekt ifølge
dimensioneringen i dette afsnit, lever man op til kravene i bygningsreglementet.
Valg af kanaler
Rør dim.

Max. luft

Hastighed

Tryktab

125mm

50 l/s

4,0m/s

2Pa/m

160mm

100 l/s

5,0 m/s

2Pa/m

Vi vil i det følgende lave et eksempel på, hvordan man kan
planlæggesystemets opsætning trin-for-trin.
Eksempel: Klarlæg hvilke rum i huset du ønsker udsugning fra. I disse
rum markerer du herefter de steder udsugningsventilerne skal sidde (3
stk. ø125mm til bryggers (1), toilet (3) og køkken(2)

2
3
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Herefter udvælges 4 steder til indblæsning (4 stk. ø125mm)

4

1
2

3

Systemet er opbygget til at suge 45 l. luft ud i sekundet (bad 15l./s,
Køkken 20l./s. og bryggers 10l./s.), hvilket betyder, at der ligeledes
blæses 45l./s. luft ind igen (3 værelser á 10l./s. og en stue á 15l./s.)
HUSK: Dimensioneringen på antallet af liter/sekund, der suges ud og
blæses ind, skal altid være i balance uanset, hvor meget man vælger
at udbygge på udsugnings- eller indblæsningssiden (husk også det
valgte aggregats begrænsninger).
Nu kommer dimensioneringen af kanal størrelsen. Fra alle udsugningsventiler bruger man ø125mm rør indtil hovedkanalen ø160mm og over
i lyddæmperen på aggregatet. Det sikrer en optimal effekt og lavt
tryktab.
Princippet er det samme ved indblæsning. Fra alle indblæsningsventilerne bruger man Ø125mm rør indtil hovedkanalen Ø160mm og over i
lyddæmperen på aggregatet.
Sørg så vidt muligt for, at de to indblæsnings- og udsugningskanaler
ikke krydser hinanden. I de større pakker er antallet af ventiler øget,
så flere rum kan medtages i de større huse. Grundprincipperne ved
anlægsopbygningen er dog den samme som ovenfor beskrevet. Husk
blot, at jo flere ventiler der kobles på anlægget, jo længere skal hovedkanalerne udføres i dimension Ø160mm for at minimere tryktabet.
Derfor er der i de større pakker flere Ø160mm rør og fittings.
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N.B. Husk, at den elektriske tilslutning skal udføres af en
autoriseret el-installatør.
Husk også: Alle kanaler skal isoleres med mineraluld (vi anbefaler
100mm mineraluld) Dette sikrer et forsvarligt isoleret rørsystem, der er
minimerer kondensen.
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Altså – start med at: Placere udsugningventiler - Derefter indblæsningventiler – Kontroller, at der ikke er installationer eller andet i vejen,
inden der bores huller i loftet. Skulle du mangle dele, kan de købes hos
din DUKA forhandler. Mere inspiration og et praktisk installationseksempel findes på vores hjemmeside www.dukaventilation.dk
Skal rørpakken anvendes sammen med et Ventilationsaggregat, så læs altid monterings- og betjeningsvejledning
for aggregatet også inden monteringen af rørpakken
påbegyndes.

Råd til opsætning af kanalsystemet

Der anvendes de i pakken leverede komponenter. Skal systemet udvides, anbefales det at gøre dette ved at anvende tilsvarende komponenter fra DUKA Ventilation, som du får leveret fra din forhandler.
Herved sikres det, at systemet også med de yderligere komponenter
sikres bedst mulig ydeevne.
Husk inden du vælger placering af ventiler, kanalføring
samt placering af aggregatet, at aggregatet skal placeres:
•
•
•
•

hvor det efterfølgende er nemt tilgængelig for eftersyn.
så det undgås at indblæsning og udsugningskanaler krydses.
så afstanden mellem de to taghætter på 3m overholdes eller
at taghætter med fordel placeres på hver side af tagrygningen, herved opnås nemt de 3m afstand.
• så afstanden mellem de to gavlriste på 1m overholdes, hvis ristene
placeres lodret over hinanden.
• så afstanden mellem to gavlriste på 3 m overholdes, hvis ristene er
placeret i vandret linje.
• så riste eller hætter er placeret højere og 1 m fra nærmeste vindue.
• ved anvendelse af gavlriste skal insektnettet altid fjernes i forbindelse med VillaVentilations anlæg.
Ellers vil der samles snavs og skidt, som med tiden blokerer kanalen.
Start herefter med at bestemme placeringen af indblæsnings- og
udsugningsventilerne i de enkelte rum. Luften fra indblæsningsventilaerne kan nemt opfattes som træk om vinteren. Vi anbefaler derfor at
Eksempelvis kan det ikke anbefales at montere indblæsningsventiler
umiddelbart over steder med stillesiddende personer, da indblæsningsluften i nogle tilfælde kan opleves som træk.
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Indblæsnings- og udsugningsventiler placeres som ønsket. Det anbefales, at indblæsningsventiler placeres på loftet ca. 1 m fra væg. Ventilerne sættes i nærheden af en radiator, hvis muligt. Dette vælges, for at
opnå en optimal blanding af friskluft og varmen afgivet fra radiatoren.
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Der bores huller med et kopbor til ventilrammerne med et kopbor
Ø130-133mm. Ventilrammen fastgøres med skruer i loftet. Husk tætning mellem kanaler og ventilrammer med fugemasse.
Husk at tætne gennembrud af dampspærren med manchetter fra
dampspærre-producenten. Herefter udlægges de enkelte kanaler
og dele løst på loftet i forhold til de valgte ventilplaceringer samt placeringen af aggregatet.
Undgå ved udlægningen af kanalen unødvendige knæk og krydsninger af kanalerne.
Kanalerne afkortes ved hjælp af nedstryger eller vinkelsliber og enderne afgrates med en metalfil. Fittings, samlinger mellem kanalrør,
bøjninger og rammer samles og tætnes gennem tætningsringene
på de enkelte dele. Monter flexlyddæmperne direkte på aggregatstudsene eller brug de to medfølgende bøjninger med muffe/nippel ender mellem aggregat og lyddæmperen hvis man fx anvender
et aggregat med tilslutninger i toppen og skal vandret til siden med
rørføringen.
Det er vigtigt at sikre, at kanalerne er fastgjort forsvarligt. De medfølgende skruer bruges i samlingerne mellem de enkelte rør og fittings.
Kanalerne udlægges typisk på spærfoden og fastgøres med hulbånd
eller ophænges i montagebånd. Kanalerne skal lægges sådan, at der
undgås arealformindskninger og unødige bøjninger på rørføringerne.
Hvis kanalerne er placeret i et uopvarmet rum, kan det ikke anbefales at slukke anlægget i længere tid, da den varme rumluft vil stige
op i kanalerne og kondensere, hvilket kan give fugtproblemer.
Når indblæsnings- og udsugningskanaler er installeret, tilsluttes friskluftindtag- og afkastkanalerne enten gennem gavl eller over tag.
Afkastkanalen leder den udsugningsluft, som anlægget har anvendt
til varmegenvinding, bort over tag eller gennem facaden. Friskluftindtagskanalen leder friskluft til aggregatet.
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Den isolerede aluflex-slange, der bruges mellem taget/gavlen og
aggregatet, skal strækkes ud, for at opnå en så glat flade indvendig
som mulig. Herved sikres unødig tryktab. Enderne fastgøres med
spændebånd.
Start med at placere taghætter eller gavlriste. Overhold de ovenfor
beskrevne afstandskrav. Tilslut kanalerne med overgangsstykker.
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Kanaler må ikke hænge i taghætter eller gavlriste, men fastspændes
fx til spær med hulbånd eller montagebånd.. Hvor der ikke er tætningsringe i samlingerne, skal der anvendes fugemasse eller tape.
Alle kanaler bør isoleres med 100mm mineraluld for at undgå varmetab og kondensdannelse. Det anbefales, at isoleringen udføres med 2
lag 50mm mineraluld. Lyddæmperne isoleres også. 50mm tykkelse er
tilstrækkelig, da de er isoleret i sig selv.
Har man tilkøbt DUKA rum-til-rum lyddæmpere, indsættes de mellem
afgreningen og loftsventilen i kanalen.

Grundindstilling af ventiler

Vigtigt: For at anlægget kører optimalt, kan Indblæsnings- og udsugningsventilerne indstilles på følgende grundindstilling:

Indstillingsskema

!!! For at opfylde kravene i Bygningsreglementet, skal ventilationsanlæg indreguleres af en professionel installatør.
Her måles luftmængderne i de enkelte
ventiler, som indreguleres 100% svarende til den dimensionerede luftmængde.
Udsugningsventil Indblæsningsventil

Ventiltype
Afstand:

Udsugningsventil Ø125

Udsugningsventil Ø100

Indblæsningsventil Ø125

Indblæsningsventil Ø100

10

15

10

15

Afstanden måles fra overkant karm og skal indstilles nøjagtigt, for at
den ønskede effekt opnås. Afstanden måles let ved at lægge ventilen på et bord og dreje på ventilen indtil den ovenstående indstilling
er nået ås herefter ventilpositionen ved at fastspænde møtrikken på
gevindstangen.
Denne indstilling er en vejledning til at luften fordeles jævnt i basisindstilling. Ved større afstande mellem den ventil der er tætteste
aggregat og den ventil der er længst væk fra aggregatet, kan der
foretages en forholdsmæssig justering af ventilåbningen med et par
mm afhængig af afstanden.
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