
INVITATION
Temakurser for brandsikring af venti lati ons-
anlæg iht. DS 428:2019 inkl. ti llæg 1+2:2021 
› AF BRIAN SCHIØTT

TEMA A: 
Kanalsystem og brandtætninger   

Ønsker du et bedre overblik over de nye 
krav om anvendelsen af brandtestede 
kanalsystemer samt de skærpede krav ti l 
installati onsgennemføringer.
•  Fra hvilken dato skal de nye brandtestede 

kanaler anvendes?
• Hvornår kan jeg undgå at anvende  

brandtestede kanaler?
• Hvordan og hvornår er der skærpede krav 

ti l samlinger?
• Hvorfor kan skakten ikke fortsat bare 

støbes ud med beton som brandtætning?
• Hvilke brandtætninger i væg og dæk  

kan jeg anvende og hvornår?

TEMA B: 
Brandisolering og 
brandtætninger

Er du isolatør og ønsker et bedre overblik 
over de nye krav brandtætninger og hvilke 
kanaler der skal brandisoleres.
• Hvilke kanaler skal brandisoleres? 
• Hvilke brandtætninger skal anvendes  

på de nye brandtestede kanaler?
• Hvilke brandtætninger må anvendes  

når der er brandsikringsspjæld?
• Hvad med brandtætninger på brand-

isolerede kanaler?
• Hvorfor kan skakten ikke fortsat bare 

støbes ud med beton som brandtætning?

TEMA C: 
Systemløsninger for brandsikring 
af venti lati onsanlæg

Få styr på de forskellige systemløsninger 
DS 428 giver mulighed for, samt ændring-
erne som er indført med ti llæg 2.
• Hvilke systemløsninger er mulige?
• Hvor kan brandisolering udelades?
• Hvordan udfører jeg kanaldimensionering-

en for et røgventi leret system?
• Muligheder for konstantt ryksspjæld (COP)
 i røgventi lerede systemer.
• Muligheder for zoneinddeling af systemer.
• Muligheder for kombinerede systemer 

med røgudluft ning.
• Hvilke krav er der ti l brandsikrings-

automati k og kabelinstallati on?

LIVE
WEBINAR

TEMA A: Kurset er primært 
ti legnet venti lati onsentre-
prenører og rådgivende 
ingeniører – Start kl. 9:00.

• Tirsdag den 24. august
• Tirsdag den 21. september
• Torsdag den 14. oktober

Tilmelding sker via mail ti l Pernille på mail pwl@oeland.dk, 
hvoreft er du vil modtage en mail med bekræft else, såfremt 
der er plads på den ønskede dag. 
Tilmelding sker eft er ”først ti l mølle princippet”.

Det er grati s at deltage i temakurserne, men ti lmelding 
er bindende af hensyn ti l begrænsning i deltagerantal. 
Du ti lmeldes samti dig ti l vores mailliste for informati ons- 
og salgsmateriale, som du ti l enhver ti d kan framelde.  

LIVE WEBINAR & FYSISKE KURSER
TEMAKURSER FOR BRANDSIKRING AF VENTILATIONS-
ANLÆG IHT. DS 428:2019 INKL. TILLÆG 1+2:2021

Hvornår og hvordan:
Tema A og B afh oldes som 
webinarkurser via MS-Teams 
og har en varighed på 2-3 
ti mer. 

Ved ti lmelding vil du modtage 
en mail med link for login. 

Login skal foretages 1-10 min. 
før kursusstart.

Tema C afh oldes som fysisk 
kursus kl. 8-12 på hosstående 
adresser. Kurset er for venti la-
ti onsentreprenører!

TEMA B: Kurset er primært ti legnet 
isolatører – Start kl. 13:00.

• Tirsdag den 24. august
• Tirsdag den 21. september
• Torsdag den 14. oktober

TEMA C: Ved Øland på adressen: 
Park Allé 366, 2605 Brøndby:

• Onsdag den 25. august
• Mandag den 4. oktober
• Tirsdag den 5. oktober

Ved AiRFORCE på adressen: 
Håndværkervej 10, 8881 Thorsø:

• Onsdag den 15. september
• Torsdag den 16. september
• Onsdag den 27. oktober
• Torsdag den 28. oktober
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