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PROSJEKTDATA
Anleggsnavn
Vifter & Miljø ref. nr.
Kundens ref. nr.
Ant. systemer

:
:
:
:

TEKNISKE DATA
Komponent

Type/Dim

Kapasitet

Effekt(ut)

El. data -

Vifte
Spjeld/motor

Sodeca HCH-63-4T-2
KL3 600x600 mm med
Belimo LMC 230
SMD
Beck 100-010

15.500 m3/t
Fullt åpent 25-30 sek.

1,5 kW
1,5 W

230/50/3 – 5,9 A
230/50/1- 11VA

PI
0-100 Pa, 0-10V signal

1,5 kW
---

230/50/1 – 13 (2)
24 VADC, 3 leder

Frekvensregulator
Trykkføler
(1)
(2)

(1)

Viftemotor koples alltid for 230/50/3 - se punkt 2 under
Tavle/frekvensomformer mates alltid med 230/50/1. Frekv.omformer mater viftemotor med 230/50/3.

DIMENSJONER
Se skisse under ”Vedlegg”
VEKT
Total vekt : 130 kg

ELEKTRISKE ARBEIDER
Vedlagte tavleskjema viser hvordan samtlige komponenter skal koples opp mot tavlen. Leveransen
dekker normalt ikke prosjektering eller levering av kabler eller kopling av kabler mellom tavle og
aggregat. Tavlen er klargjort for et potensialfritt startsignal fra brannsentral type lukket ved brann.
Annen konfigurasjon kan leveres på forespørsel.
Tavlen måler: bxhxd 500x500x200 mm. Vekt: 26 kg
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MONTERING
AGGREGAT
For dimensjoner på takoppbygg etc. henviser vi til
målskisse under ”Vedlegg”.
Utstyret er todelt med en indre fotplate som holder vifte
og spjeld. Takhatt med egen fotplate plasseres utenpå
den indre fotplaten. NB! Viftemotor skal henge ned
mot trapperommet.
Ved oppheising på tak kan man gjerne løfte begge
komponentene samtidig, sett da komponentene oppå
hverandre slik de skal monteres og la stroppene gå rundt
og på undersiden av begge fotplatene.
Den indre fotplaten plasseres på toppen av takoppbygget
med viftemotoren hengende ned mot trapperommet som
vist på bildet. Takhatten tres ned over spjeldet og skrus
fast til takoppbygget. Det er stanset ut hull i nedknekken
på takhattens fotplate til dette formålet.

TRYKKTRANSMITTER
Trykktransmitteren skal monteres vertikalt som vist på
bildet. Nippelen merket P1+ skal måle overtrykket i
trapperommet, den andre måler referansetrykket.
Differansetrykket skal måles mellom trapperommet og et
utendørs referansepunkt. Hvis det ikke lar seg gjøre å
trekke slange utendørs bør referansetrykket måles inne på
en etasje med stort volum.
Unngå å måle i sluser og små rom da disse ofte blir
trykksatt når dørene til trapperommet åpnes.
En gunstig plassering for målepunktet er ¾ opp i
trapperommet. Målepunktet bør plasseres slik at det ikke
er tilgjengelig fra gulvnivå og må beskyttes mot
vindlast/påblåsning, og hærverk. Se forøvrig vedlagte
monteringsanvisning.
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SYSTEMBESKRIVELSE
Systemet hindrer at røyk trenger inn i trapperommet ved å generere trykkforskjeller som er større enn
de som skapes av brannen og eventuelle oppdrifts- og vindkrefter. Dette gjøres ved at det tilføres en
viss mengde luft til trapperommet fra omgivelsene. Ved lukkede dører fra røyksonen inn til
trapperommet reguleres luftmengden slik at den setter opp et definert overtrykk i trapperommet
uavhengig av luftlekkasjer rundt dører, vinduer, heisdører etc.
Når dørene fra røyksonen inn til trapperommet åpnes, vil det etablerte trykket kunne forsvinne helt
eller delvis. Systemet kompenserer for dette ved å øke luftmengden og holde trykket over et
minimumsnivå i hele trapperommet. Samtidig skaper dette en tilstrekkelig lufthastighet i
døråpningene for å holde røyken tilbake basert på prinsippene for motstrøm.
Den totale luftmengden blir derfor summen av lekkasjeluftmengden og luftmengden gjennom et
definert antall samtidig åpne dører. Basert på gjeldende veiledning, og egne erfaringer, har vi definert
følgende systembeskrivelse for VM15:
• Etablere et overtrykk i trapperommet på 50 Pa i forhold til tilstøtende arealer ved lukkede dører
• Under rømning sørge for en luft-hastighet på minimum 0,75 m/s gjennom to samtidig åpne dører hver på 2 m²
• Betjene lekkasjearealer opp til 0,5 m² ved et overtrykk på minimum 10 Pa i trapperommet
Overtrykket på 50 Pa bør være et maksimaltrykk for de fleste anlegg. Det kan naturligvis settes
høyere, men dørene ut til trapperommet må kunne åpnes av barn og eldre. Et voksent menneske
merker godt en trykkforskjell på 50 Pa over en dør som blir forsøkt åpnet. På den annen side bør
trykket ikke falle under 10 Pa, da dette kan føre til lekkasjer i dørsprekker o.
Vi har valgt å kalle kompanseringen av lekkasjer for trykkfunksjonen og motstrømseffekten i de åpne
dørene for hastighetsfunksjonen. Nedenfor har vi dokumentert den totale luftmengden for
trykksettingsaggregatet basert på kriteriene vi satte opp ovenfor.
TRYKKFUNKSJONEN
For et normalt trapperom behøver vi ikke å regne på hvor mye luft som går med til å sette opp 50 Pa
overtrykk ved lukkede dører, ettersom kapasitetsreserven for hastighetsfunksjonen er mer enn
tilstrekkelig for å dekke dette. Den største luftmengden trenger vi når rømningsdørene står åpne
samtidig som overtrykket i trapperommet må holdes over et minimumsnivå.
Formelen for å beregne hvor mye luft som må tilføres et område for å skape et spesifisert overtrykk
har vi hentet fra det engelske fagmiljøet.
Luftmengde = 0,827 x Ae x P ¹´²
Ae = lekkasjearealet ut fra det trykksatte området [m²]
P = minimum overtrykk i trapperommet med åpne rømningsdører [Pa]
Luftmengde = 0,827 x 0,5 x 10 ¹´² = 1,3 m³/s = 4700 m³/t
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HASTIGHETSFUNKSJONEN
Vi husker kriteriene ovenfor: Minimum 0,75 m/s gjennom to samtidig åpne dører - hver på 2 m².
Luftmengde = 2 x 2 x 0,75 = 3 m³/s = 10800 m³/t
Minimum luftmengde for et standardsystem for å dekke begge funksjoner: 15.500 m³/t.
For dette anlegget er det med bakgrunn i trapperommets utforming beregnet en høyere luftmengde.
Viser i den sammenhengen til eget dimensjoneringsunderlag.
For å styre luftmengden når dørene åpnes og lukkes har vi valgt turtallsregulering av tilluftsviften i
aggregatet. Dette skjer ved hjelp av en trykkføler som måler trykkdifferansen mellom trapperommet
og tilstøtende lokaler. Signalet går til frekvensomformeren som innsignal i en PI regulator. På denne
måten kan man finjustere anlegget for å oppnå et raskest mulig system.
Sammenliknet med et system basert på overtrykksspjeld og konstant vifteturtall får anlegget færre
bevegelige deler og større driftssikkerhet. Med alle komponentene samlet i et aggregat kan
anlegget plasseres beskyttet med minimal fare for at utstyret utsettes for hærverk, overmaling eller
andre ting som reduserer ytelsen.
Veiledning HO 3-2000 anbefaler at man installerer en luke/spjeld i motsatt ende av trapperommet i
forhold til innblåsingspunktet. Dette for å omsette mer friskluft i trapperommet og ventilere ut
eventuell branngass. I trapperom med store lekkasjearealer bør man forsikre seg om at man har stor
nok viftekapasitet til å opprette nødvendig overtrykk før man innfører en slik ekstra lekkasje. Det er
tross alt overtrykket som hindrer røyksmitte fra en brann.
I tette trapperom med små lekkasjer kan det være nødvendig å øke lekkasjearealet for å oppnå
tilstrekkelig gjennomlufting når det trykksettes. Dette kan gjøres på flere måter:
-

Sette inn et stengespjeld på ca 0,3 m2 i motsatt ende av trykksettingsaggregatet. Kjøres i åpen
posisjon i parallell med inntaksspjeldet i aggregatet.
Motorisere et vindu
Motorisere et overlys eller en takluke
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SIKKERHET
Trykksettingsaggregatet VM15 inneholder roterende deler og elektriske koplinger som kan
være farlige og forårsake skader.
Hvis installatøren ikke forstår informasjonen i denne manualen eller det er tvil om at sikker og
pålitelig installasjon av utstyret kan utføres, må fabrikanten kontaktes.
1. Uansett installasjon, tilgang til de roterende deler må alltid forhindres når viften er i drift.
Beskyttelsesgitter er tilgjengelig for dette formål.
2.Viften må jordes og installasjon eller vedlikeholdsarbeide må ikke startes eller utføres før viften er
slått av og viften og dens styring er isolert fra det elektriske anlegget, og viftens roterende deler er
stanset.
3.Viften er konstruert for å transportere luft og skal ikke brukes i miljøer eller til andre formål enn
spesifisert i denne manualen. Hvis aggregatet benyttes galt eller til andre formål uten at dette er avtalt
på forhånd med Vifter & Miljø AS, vil dette være utenfor rimelig forutsigbare forhold, og aggregatet
kan være farlig å anvende.
4.Det er brukerens ansvar at aggregatet passer til den konkrete driftsituasjonen, og at installasjon og
regelmessig vedlikehold gjennomføres av personell med nødvendig kunnskap og i henhold til denne
instruks.
INTRODUKSJON
Viften kan operere i varierende fuktighet, men hvis luften inneholder korrosive eller brennbare gasser
må disse tilfellene behandles med stor forsiktighet. Hvis det er tvil om anvendeligheten av aggregatet
skal Vifter & Miljø AS konsulteres. Det er brukerens ansvar å forsikre seg om at aggregatet er
anvendelig til formålet og at regelmessig vedlikehold gjennomføres av personell med nødvendig
kunnskap og i henhold til denne instruks. Hvis ikke denne instruksen blir fulgt kan dette medføre at
garantien bortfaller. Brukere, installatører og vedlikeholdspersonell har ansvar for å følge de til
enhver tid gjeldene lover og regler.
LAGRING
Ved mottak av aggregatet skal det kontrolleres at utstyret er i henhold til bestilling, og at de er
uskadet. Kontroller også at elektrisk tilførsel på byggeplassen med hensyn til spenning, frekvens,
antall faser o.l. stemmer med dataene på viftens skilt. I tilfelle det påvises skade eller at de tekniske
data ikke stemmer skal Vifter & Miljø AS kontaktes umiddelbart. Aggregatene skal lagres i rene, tørre
og vibrasjonsfrie lokaler.
MEKANISK MONTASJE
For å oppnå spesifisert ytelse må skarpe bend i kanalsystemet unngås, spesielt i aggregatets
umiddelbare nærhet. På aggregatets sugeside bør kanaltilkoplingen foregå ved en reduksjon av
kanaltverrsnittet mot viften og koningsvinkelen kan være opp til 60 grader.
Viften må installeres korrekt med hensyn til luftretning og rotasjonsretning. Viftemotor skal alltid
vende inn mot trapperommet og stengespjeldet ut mot friluft.. Rotasjonsretning er moturs sett fra
trapperommet.
En viktig del av installasjonen er brukerens sikkerhet. Beskyttelses gittere skal alltid anvendes hvis
det er risiko for skade. Det er installatørens ansvar å sikre at at denne risikoen er redusert til et
minimum. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot aggregatets fastmontering mot fundament og
fastgjøring av eventuelt gitter. Det anbefales på det sterkeste at tilgjengeligheten til aggregatet er god
slik at service og vedlikehold kan gjennomføres enklest mulig.
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ELEKTRISK INSTALLASJON
LOVER OG REGLER
Elektrisk tilkopling og jording av vifter må gjøres i henhold til de til enhver tid gjeldene lover og
regler.
Viften i aggregatet er utstyrt med motormontert koplingsboks. Ved tilkopling fjernes kabelhylsens
foring og tetteskive. Tre kabelen gjennom hylsen og foreta tilkopling til koplingsbrettet. Trekk til
foringen akkurat nok til å holde kabelen på plass og forhindre at vann lekker inn.
TRE FASE MOTORER
Prøvekjør alltid aggregatet for å kontrollere at dreieretningen er korrekt. Hvis den er feil må to
vilkårlige tilførselfaser byttes om mellom frekvensomfromer og viftemotor. Overhetningsvern
leveres ikke som standard.
ELEKTRISK BESKYTTELSE
Enhver sikring i kretsen må kun anses som en beskyttelse mot kortslutning og jordfeil. Disse
sikringene beskytter ikke motoren mot overbelastning.
Motorer som er utstyrt med thermistor eller termostatiske overhetningsvern må koples i henhold til
koplingsskjemaet som følger motoren.
OPPSTART
Påse at det ikke er løse gjenstander i kanalasystemet foran eller etter aggregatet. Antall oppstarter over
en gitt periode må begrenses som følger:
4 direkte starter pr. time
2 starter i rask rekkefølge etterfulgt av 30 minutter nedkjøling enten ved drift eller stillstand.
Tavlen har en låsbar overstyringsbryter i fronten for testkjøring eller overstyring fra
driftspersonell/brannvesen. Grønn diode i tavlefronten lyser når anlegget er aktivisert. Rød diode lyser
hvis det skulle oppstå feil på anlegget.
Vår standardvender er låsbar og har 3 posisjoner : Auto - Av -Full
Auto:Anlegget er i beredskap og starter ved aktivisering fra brannsentral. Ved normal drift settes
venderen i denne posisjonen og nøkkelen fjernes.
Av: Slå av anlegget ved f.eks falsk alarm
Full: Vifta går med fullt turtall uten trykkregulering. Til bruk ved varmkjøring av vifte eller ved
"spyling" av trapperommet med ren luft i tilfelle brann. Vi har ikke lagt opp til trykkregulering i
denne posisjonen, da vi er redde for at det blir en snarvei til testing av anlegget uten å gå via utløst
brannalarm.

Etter testkjøring skal nøkkelbryter i tavle settes til Auto-posisjon i påvente av startsignal fra
brannsentral. Nøkkel oppbevares i dertil egnet nøkkelskap.
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VEDLIKEHOLD
SIKKERHET
Vedlikeholdsarbeid må aldri påbegynnes før viften og dens kontrollutstyr er frakoplet det elektriske
anlegget, og viftens roterende deler har stanset.
SJEKKPUNKTER
Følgende punkter sjekkes hvert halvår dokumentert med signert rapport:
Kjøleribber på motor: Nødvendig renhold
Impeller:
Nødvendig renhold
Generelt for vifte:
Sjekk driftsklaring og alle festepunkter. Kontroller at det ikke er slark ved
innfestingen av bladene.
Trykkføler:
Sjekk at føleren ikke er skadet og at slangene er til stede og sitter korrekt
montert.
Spjeld:
Kontroller at det ikke har oppstått korrosjon, mekanisk skade eller blokkering
av lameller eller spjeldmotor
DRIFTSKONTROLL
Trykksettingsaggregatet er sikkerhetsutstyr, og skal testkjøres minimum en gang per år med
dokumentert rapport. Start av anlegget skal skje ved hjelp av utløst brannalarm, slik at denne
funksjonen også blir testet. Sjekk at viften regulerer opp luftmengden ved å åpne to eller flere dører i
trapperommet. La samtlige dører i trapperommet være lukket en liten stund før en av dørene åpnes.
Motstanden skal da være tydelig, men ikke slik at døren er vanskelig å åpne.
Anlegget skal kjøres i minimum 15 minutter for at viftemotor skal bli gjennomvarm.
Kontroller at spjeldet returnerer til stengt posisjon etter testkjøring.
SMØRING AV LAGER
Viftemotoren i aggregatet er utstyrt med vedlikeholdsfrie lager og skal normalt ikke trenge
vedlikehold. Det anbefales ikke at kunden foretar smøring.
HENVENDELSER OG SPØRSMÅL
Alle forespørsler vedrørende driftsproblemer med referanse til dataskilt i aggregatet skal rettes til
Vifter & Miljø AS. Hvis en feil oppstår under garantitiden skal Vifter & Miljø AS kontaktes før
reparasjonsarbeidet starter.
Vifter & Miljø AS
Per Krohgsvei 4C
1065 Oslo

tlf
23 28 80 90
faks
23 28 80 91
vifter@vifter.no

VEDLEGG
Datablad VM15
Tavleskjema
Monteringsanvisning
Datablad frekvensomformer
Datablad aksialvifte
Datablad trykkføler
Datablad spjeldmotor
Datablad spjeld

1 side
2 sider
1 side
4 side
2 sider
4 sider
2 side
1 side
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