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Design og programmering af ventilationsanlæg –  

så gældende standarder og krav for ventilation af rum overholdes 
 

 

Mål: 
- Designes og programmering af ventilationsanlæg  

- Komfort: Sikre god luftkvalitet, regulering af temperatur, luftfugtighed og rumtryk. 

- Kontamineringskontrol: Beskyttelse af produkt mod kontaminering, produktkvalitet (temperatur og 

luftfugtighed) 

 

Standarder og krav: 
- Krav til rum/bygning: procesanlæg (åben/lukket proces), lager, renrum, kontor 

- Krav til automatik systemerne: Funktionsbeskrivelse, teknologi valg 

- Test og Kvalificering:  

 

i2r kommer med forslag til løsninger baseret på analyse og risikovurdering: 
- Udbud/tilbud (indeholdende krav fra myndigheder og standarder)  

- Opgradering eller nybygning, koncept, risikoanalyse 

- Design og programmering af systemer – integration (BMS, TAC, rapport, trend), krav & kvalificering,  

- Teknologi valg og krav til automatikanlæg, IT sikkerhed, fordele/ulemper 

- Test og kvalificering af systemer, dokumentation, valideringsplan, sporbarhed, protokoller og testskemaer 

- Indregulering og justering af parametre i forhold til bevægelsesmønstre (personale- og vareflow i rum) 

- Myndigheder: FDA, Eudralex, Kommunen, Lægemiddelstyrelsen. 
Vend for detaljer 

 
 

Vi løser opgaver – fra en enkelt ingeniør til hele projektteams – indenfor fagområderne: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vi arbejder ud fra følgende principper: 
 

 På kundens præmisser 
 Vi sætter en ære i sammen med kunden at udvælge de helt rigtige folk til opgaven. 

 

 Dialog og fleksibilitet 
 Vi er ikke en kæmpestor virksomhed, men heller ikke en lille. Vores organisation er fleksibel 

 og vi tilpasser os kundens behov. 

 

 Værktøjer og god praksis 
 Vi kan vores værktøjer og vores processer, men vi kommer ikke og pådutter kunden færdige koncepter 

 eller pakkeløsninger. Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte kundes virkelighed. 

 

 Branchens dygtigste konsulenter 
 Vores team tæller fastansatte, projektmedarbejdere og freelancere. Fælles for samtlige vores 

 konsulenter er, at de er højtuddannede fagfolk med forretningsforståelse og brancheerfaring.  
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● Hvilke systemer/arkitektur har vi nu?          ● Hvilke systemer/arkitektur ønskes fremover? 
 

 
 

 

Projekteksekvering i praksis Teknisk scope og teknologivalg 
 

Projektledelse: 

- Organisering 

- Leverandebeskrivelse 

- Tidsplan og deadlines 
 

Automatik: 

- Funktionsbeskrivelse 

- Programmering 

- Test offline/online 

- Konvertering fra gl. anlæg 

- Regulering/justering 

 

Kvalitetssikring: 

- Validering/kvalificering 

- Sporbarhed 

- Testskemaer og protokoller 

- Overholdelse af Maskindirektivet, CE-mærkning, ATEX 
 

 

Hardware valg: 

• Fabrikat 

• PLC (Siemens, 800xA, Allan Bradley etc.) 

• SCADA/Interface (WinnCC, iFIX) 

• BMS (Schneider, Honeywell, Siemens Desigo CC, 

Trend) 

• CTS 

• Server 

 

Software/teknologi valg: 

• PLC udviklingsmiljø 

• SCADA udviklingsmiljø 

• BMS systemer (bygnings automatik) 

• Kommunikationsstandarder (BACnet, modbus etc.) 

• Rapporterings systemer 

 

Data 

• FMS 

• Server (OPC, SQL etc) 

• Journalserver 

• Database 

• Sporbarhed 

• Trendkurver 

• Brugerstyring 

Regulatoriske krav og standarder 
 

Myndighedskrav og standarder 
 

EU GMP Annex 1 (EU): 

- Klassificering af rum A, B, C, D, CNC (controlled not 

classified)  
 

DS/EN ISO 14644: 

- Standard for renrum og tilknyttede kontrollerede områder 

Del 16: Energieffektiviteten i renrum og renluftsudstyr 
 

EN ISO 29463: 

- Standard for højeffektive luftfiltre (EPA, HEPA og ULPA) 
 

DS/EN ISO 16890: 

- Standard luftfiltre til general ventilation 
 

DS 447:  Standard for Ventilation i bygninger 

 


