
FAV

ventilations-
KURSUS I MONTAGE AF

2020

anlæg

Pris og tilmelding
Kurset koster 1500 kr. (ekskl. moms) for ansatte hos  
medlemmer af FAV og VELTEK og 2500 kr. (ekskl. moms) 
for andre. Kursusafgiften opkræves efter kurset. 

Kursusafgiften dækker:
l undervisning og lokaler 
l frokost samt drikkevarer 
l undervisningsmateriale 
l afsluttende prøve og kursusbevis

Tilmelding sker til dnl@tekniq.dk senest en uge før kursus-
start. Ved tilmelding bedes firma, kursistens navn, telefon-
nummer og e-mail-adresse oplyses.

Ved udeblivelse eller afbud efter sidste tilmeldingsfrist  
opkræves fuldt kursusgebyr.
  
Der er 10 pladser på kurset, som fordeles efter først-til- 
mølle-princippet.

Andre praktiske oplysninger
Kurset vil indeholde aktiviteter i værkstedet hos VENTI og 
mere klassisk undervisning i kursuslokaler, så arbejdsbeklæd-
ning og sikkerhedssko anbefales på første kursusdag.

På første kursusdag skal kursisterne desuden  
medbringe værktøj til montagearbejde fx hammer, pladesaks 
og boremaskine. Kursisterne vil modtage en mere udførlig 
liste en uge før kurset.

PRAKTISKE OPLYSNINGER



Kravene til nye ventilationsanlæg stiger, og selv små fejl 
i montagen kan betyde, at anlæggene ikke består de 
afsluttende tests. Det medfører en masse besvær samt 
udgifter, og derfor er FAV og VELTEK gået sammen om 
dette tre-dages-kursus i montage af ventilationsanlæg.

Hvem
Målgruppen for kurset er faglærte montører uden ven-
tilationsteknisk baggrund og ufaglærte montører med 
en vis erfaring i branchen.

Hvad
Formålet er at øge kendskabet til de regler og krav, som 
forskellige anlæg skal leve op til, samt de montagefejl 
der skaber problemer i forhold til at få godkendt et  
anlæg og sætte det i drift.

Hvor og hvornår
Der afholdes tre kurser i 2020:

l 20.-22. april 
 hos Venti & Systemair, Avedøreholmen 88, 2650 Hvidovre

l 11.-13. maj
  hos Venti & Systemair, Avedøreholmen 88, 2650 Hvidovre

l 19.-21. oktober
  hos Venti & Systemair, Avedøreholmen 88, 2650 Hvidovre

DAG 1
KL. 8.00-15.30 
l Velkomst

l  Normer for lækage.  
Pas på påklip

l Samle kanaler efter skitse

l  Overgangs- og spids- 
stykker 

  –  Huske a-mål ved lyd-
dæmpere

  –  Passe på ved store  
dimensionsændringer 
og vendestykker

l Trykprøvning 

l Tryktab

l Hastighed

DAG 2
KL. 8.00-15.30
l  Placering af anlæg på 

stativ, samt tage højde 
for vandlås

l  Relativ fugtighed

l  Montering af filter ved  
forskellige filtertyper

l  Optimal placering af lyd-
dæmpere – hvordan og  
hvor bedst

l  Genvindingstyper

l  Varmeflader – frostfølere  
og rigtig luftretning

l  Ventilatortype: F-hjul, 
B-hjul og kammerventila-
torer

l  Armaturtyper: Opblan-
ding, hvirveldiffusorer, 
fortrængning samt ren-
rumsarmaturer m/u filtre

l  Renselemme: Placering 
og afstande

l   Viden om proportional-
 metoden

DAG 3
KL. 8.00-15.30
l  Brandnormen – respekt- 

afstande, gennemførin-
ger i vægge, kalciumsili-
katplader m.v.

l  Bæringer – dimensioner, 
afstande og hul- 
placeringer

l  Huller i forskellige  
materialer, samt  
lukninger

l  Bestilling og opmåling

l  Kvalitetssikring specielt 
modtagekontrol og  
afvigerapporter

l  Hvad er vigtigt i forhold 
til indregulering. 

l  Lidt om bygnings- 
reglementet

Program


