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Forord

Denne SBI-anvisning er udarbejdet som vejledning til Dansk
Ingeniørforenings norm for brandtekniske foranstaltninger ved
ventilationsanlæg, DS 428, 2. udgave 1986. I denne nye udgave
er normen harmoniseret med de brandtekniske principper, som
er indført i de senere udgaver af bygningsreglementet. Anvisningen bygger på normens 1986-udgave med de rettelser og
fortolkninger, som har været offentliggjort indtil marts 1988.
Anvisningen er tænkt anvendt af teknikere, der projekterer
eller udfører ventilationsanlæg, samt af teknikere, der deltager
i kommunernes byggesagsbehandling. Anvisningens hovedformål er at vejlede i den praktiske anvendelse af normen. Da
anvisningen gerne skulle kunne læses af teknikere, der ikke
på forhånd er fortrolige med den brandtekniske begrebsverden, indeholder den også en gennemgang af den bygnings- og
brandtekniske baggrund for de metoder, som anvendes ved
brandsikring af ventilationsanlæg.
Anvisningen er udarbejdet på opfordring af Dansk Ingeniørforening. En følgegruppe har rådgivet med hensyn til anvisningens form og indhold og har haft manuskriptet til udtalelse.
Følgegruppen bestod af:
Civilingeniør, lic. techn. Niels Andersen, Dantest,
Overingeniør, cand.polyt. Ejnar Danø, Dantest,
Civilingeniør Ole Kranker, Johs. Jørgensen A/S,
Civilingeniør John Larsen, Byggestyrelsen,
Overingeniør, cand. polyt. Erik Pedersen, Dansk
Brandværns-Komite,
Afdelingsingeniør, M. af I. Henning Hørup Sørensen,
Fläkt Danmark A/S,
Brandinspektør, civilingeniør H. Terkelsen,
Københavns Brandvæsen.
SBI takker alle, som har bidraget til anvisningen.
Statens Byggeforskningsinstitut
Afdelingen for indeklimateknik, marts 1988
Erik Christophersen
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