
Decentral 
ventilation 

og bygnings-
reglementet



Hvorfor ventilation?

• Frisk luft betyder sundere indeklima 

• Fjerner fugt i bad og køkken

• Færre støvpartikler og bedre trivsel 

• Modvirker fugtskader i boligen 

• Genanvendelse af varmen med mekanisk ventilation

• Højere salgsværdi for en sund bolig med  
et godt indeklima 

• Sænker Radon og CO2-niveauet














Rn & CO2



BR2018/BK2020 krav til ventilation i boliger

SEL på max 1000 J/m3 (BK2020 = 800 J/m3)
Min. genvinding = 80% (BK2020 = 85%)

Eksempel: hus på 200m2,  2 bad Elforbrug på 60 W/h (48)
                       hus på 130m2,  1 bad   45 W/h (36) 
     
Luftmængder (kun krav til udsugning)

0,3l/s, ved høje rum = 0,35l/s   sikrer et luftskifte på 0,5 h-1 



BR2018 krav til ventilation i boliger

Bygningsreglementets krav til ventilation findes i afsnit 22 § 
420 - § 452

• I etagebyggeri kan der være krav om, at der skal varmegenvindes 
ellers kan BR opfyldes med naturlig ventilation. 
§ 446: Enfamiliehuse kan ventileres ved naturlig ventilation eller en 
kombination af naturlig- og mekanisk ventilation. For enfamiliehuse 
med naturlig ventilation gælder § 443, stk. 1 og 3. 
§ 433 Stk. 1:  
I beboelsesrum såvel som i boligen totalt skal der til enhver tid være 
en udelufttilførsel på mindst 0,30 l/s pr. m² opvarmet etageareal. Dette 
gælder også ved brug af behovsstyret ventilation.

• I køkkener skal der etableres emhætte (min 72 m3/h) over kogepladen 
med aftræk til det fri. 
§ 443 Stk. 3: Køkkener i boliger skal forsynes med emhætte. Em-
hætten skal have regulerbar, mekanisk udsugning, afkast til det fri og 
tilstrækkelig effektivitet til at fjerne fugt og luftformige forureninger fra 
madlavning.

• Støj fra tekniske installationer max 30dB(A) 

• Funktionstest skal vise, at dimensioneringskrav overholdes, så 
ibrugtagningstilladelse fra myndigheder kan udstedes (juli 2017).  
§ 450 Der skal gennemføres en funktionsafprøvning af ventilationsan-
lægget før ibrugtagning. Funktionsafprøvningen skal dokumentere, at 
ventilationsanlægget overholder bygningsreglementets krav til speci-
fikt elforbrug til lufttransport, luftmængder, samt at eventuelt behovs-
styring fungerer efter hensigten.

• DUKA Ventilation kan hjælpe med råd og vejledning til valg af aggregat 
samt passende rørføring.

• I skal altid have fat i de lokale myndigheder, da der kan være specielle 
lokale myndighedskrav.

For det fulde overblik se nærmere på www.bygningsreglementet.dk

Teknisk bestemmelse 22 Ventilation (§ 420 - § 452)



BR2018 krav til andre bygninger

Daginstitution 
3 l/s pr barn + 5 l/s voksen + 0,35 l/s pr m2 (kan reduceres udenfor åb-
ningstiden)
CO2 skal være mindre end 1000 ppm 

Undervisningslokaler
Som daginstitution, dog regnes alle personer som voksne

Garageanlæg >150m2 skal have eget ventilationsanlæg og dimensio-
neres efter behov. 

Alle andre bygninger fx kontorer skal dimensioneres efter behov. 

Eksempel på beregning af CO2 krav i lokale



OBS: Ventilationssystemet

Kanaler:
• Må ikke have kontakt til organisk materiale
• Undgå flex lyddæmpere, metal lyddæmpere dæmper væsentlig 

bedre
• Undgå flexslanger mest muligt, spirorør giver mindre tryktab
• Husk lyddæmpere mellem alle rum og mindst 2 stk på minimum 600-

900 mm ved aggregatet
• Ved gennemgang af dampspærren, skal der tætnes forsvarligt

Indblæsningsventiler:
Skal placeres så træk gener undgås, f.eks. ved døråbninger, eller hvor 
der sandsynligvis ikke bliver fast ophold i form af sofa, stol eller lignende.



Tilbehør til ventilationssystemet

Entalpiveksler:
Aggregatets almindelige modstrømsveksler kan ud-
skiftes med en entalpiveksler, der genanvender både 
på varmen og fugten i udsugningsluften. Det giver en 
øget komfort i indblæsningsluften, hvor om somme-
ren vil indblæsningsluften indeholde mindre fugt og 
om vinteren vil den være mindre tør. 

I aggregater med en entalpiveksler kan afløbet helt 
blændes af, da der ikke opstår kondensering. Herved 
kan vandlåsen også undværes. 

Fugtsensor:
I aggregater med en fugtføler monteret vil udsugnin-
gen stige, når fugtniveauet når over en given grænse. 
Når fugtniveauet igen er under den givne grænse vil 
aggregatet automatisk vende tilbage til forrige drift. 
Fugtniveauet kan indstilles i den softwaren der passer 
til DUKA Ventilations aggregater.

Betjeningspanel:
DUKA Ventilations aggregater er med indbygget Wi-Fi 
styring, og kan betjenes med VillaVentilations app’en. 
Der kan tilkøbes et betjeningspanel, hvorfra enheder-
ne også kan betjenes. 

Filtre:
Aggregaterne leveres med et G4 støvfiltre både i ind-
blæsning og udsugning. Der kan tilkøbes F7 pollenfil-
ter. Filtrene skal skiftes minimum 1 gang om året. 



OBS! Ventilationssystemet

Afløb:
Der må ikke kunne suges luft baglæns gennem afløb, derfor skal der 
være vandlås. Den sikrer også, at anlægget kondensen drænes, så der 
ikke løber vand ud de forkerte steder.

Brand: 
Pas på ved huser på tre etager, her skal der til en af etagerne være 
brandsektion til de to andre. Hvilket gør at der skal foretages brandsik-
ringsmæssige tiltag. 
Dette gør sig også gældende for f.eks. garager og udhuse.

Isolering:
Ved placering af rørføring i uopvarmet rum skal DS 452 følges med hen-
hold til isolering.

DUKA Ventilation anbefaler 2 x 50 mm isolering. 



Tilbudsgivning

Skal DUKA Ventilation give tilbud på en ventilationsløsning, udfyldes vores 
beregningsformular af bygherren. 

Herefter beregnes tilbud ud fra beregningsformularen. Ved accept af til-
bud laves en tegning med placering af aggregat, rørføring med placering 
af lyddæmpere og ventiler. 

Firma:

Navn:

Loft:
Andet:

Ønskes montageskitse? Ja/nej

Beskrivelse af 
hvor:

Bryggers: Gang:

Bolig:

Placering af ventilationsaggregat:

Montageskitse: (vedlæg diverse tegninger på projektet).

Tilbud og ordre bearbejdning:

Beskrivelse: Data:

Kontaktinformation:

Bygherredata:

Sælger:

Sagsnavn:

Bygningsreglement:

Hvor ønsker bygherre at placere aggregatet i boligen? (X)

Vedlagte tegningers navn og nummer:

*Marker placering på vedlagte plantegning, hvis ikke placeres ventilationsaggregatet efter bedste 
hensigt.

Tilbud og ordre vil blive bearbejdet ud fra ovenstående information.

Ventilationssystem tegning er et forslag til placering af aggregat, kanalføring, lyddæmper, ventiler og lignende, denne 
bliver udarbejdet ud fra ovenstående information og vores kenskab til de gældende regler og retningslinjer på områ-
det.

Ventilationssystem tegningen er ikke en dimensionering af systemet, hvorfor vi altid anbefaler at udførende part gen-
nemlæser og beregner tilbuddet.

Badeværelse(r):

Etager:

Bryggers:

Hvilket bygningsreglement er gældende for  
bygningen?

Antal badeværelse(r) i boligen (WC + bad).

Hvor mange etager har boligen?

Antal bryggers(er) i boligen.

E-mail:

Adresse:

Areal:         

Toilet(er):

Køkken:

Andet: 

Hvor mange m2 opvarmet etageareal er boligen?

Antal toilet(ter) i bygningen (Kun WC).

Antal køkkener i boligen.

Eventuelle special luftmænger i forbindelse med ikke normal rumhøjde jævnfør gældende 
bygningsreglement, emhætte tilslutning, sensor tilslutning eller lignende.

Telefonnummer:
Dato:

Beregningsformular

DUKA Ventilation • Kristrup Engvej 9 • 8960 Randers SØ • mail@dukaventilation.dk • dukaventilation.dk
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Send formular
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Samarbejde med DUKA Ventilation sikrer et 
godt indeklima.



Den mest anvendte anlægstype



Udfordringer i installationer

Plads, plads og atter plads
Især ved etagebyggeri eller rækkehuse 
Nedsænket loft
Loft til kip 
Aggregatet fylder

Fordele, hvis hver bolig har eget anlæg:
Brandsektionering
Simpel forbrugsafregning 
 



Løsningsforslag decentrale facadeanlæg 



Andre bygninger kræver andre løsninger 

Udfordringer
Store luftmængder 
Ofte ingen plads til rør
Lavt lydniveau ønsket


