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HÄLSA + VENTILATION | HEALTH + INNOVATION

UT MED AEROSOLER
Ett system med kontrollerad naturlig ventilation ger alltid tillräckligt med frisk luft i lokaler automatiskt och minskar på
så vis infektionsrisken och ökar samtidigt koncentrationsförmågan. Och det lönar sig också.

GETTING RID OF AEROSOLS A system for controlled natural ventilation automatically ensures plenty
of fresh air in rooms, reducing the risk of infection while making it easier to concentrate. And this pays off.

KONTROLLERAD
NATURLIG VENTILATION
öppnar vid behov alla fönster
automatiskt.
CONTROLLED
NATURAL VENTILATION
opens all windows
automatically as needed
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AEROSOLER OCH FÖRBRUKAD LUFT förs bort effektivt med automatisk ventilation – då kan
butiker och kontor hålla öppet också under den pågående pandemin.
AEROSOLS AND STALE AIR are effectively extracted using automated ventilation.
This allows stores and offices to remain open during the ongoing pandemic.

O

m många personer befinner sig i rum
inomhus samtidigt bör man alltid se till
att det finns tillräckligt med hygienisk
inomhusluft. En D+H modellösning för automatisk
ventilation på Max-Schmeling-skolan i Hamburg
visar hur aerosoler och CO2 kan ledas ut effektivt.

FOTON/PHOTOS: EBSA PTY LTD., ISTOCK

Referenslösning i Hamburg-Marienthal
För eleverna i den här klassen tillhör nu störande
distraktion och drag på grund av nödvändig
ventilation det förflutna. Fönstren i det här
klassrummen kan nämligen öppnas för ventilation
med knapptryckning eller automatiskt – enligt
fastställda tidsintervaller eller om ett definierat
CO2-gränsvärde överskrids. Därmed uppfyller
D+H lösningen de viktigaste rekommendationerna
från Tysklands federala miljömyndighet
(Umweltbundesamt) (UBA) och församlingen för
utbildningsministrarna (Kultusministerkonferenz)
(KMK).
Med produkter från D+H ger lösningar
med naturlig ventilation frisk, hälsosam luft i
mycket varierade lokaler och vid alla årstider.
Att KNV-lösningar fungerar i praktiken bekräftas
i en studie från Stuttgarts tekniska högskola
(HFT) om energieffektivitet i byggnader med
kontrollerad naturlig ventilation. Just jämfört med
klimatanläggningar ger den kontrollerade naturliga

I

f there are several people present in the same
indoor space at one time, enough hygienic
indoor air should be continually supplied.
A D+H model solution for automated ventilation
at the Max-Schmeling-Stadtteilschule in Hamburg
shows how aerosols and CO2 can be extracted
effectively.
Reference solution in Marienthal in Hamburg

The students in the class no longer have to worry
about the necessary ventilation causing unnecessary
distractions or a draught. The windows in this
classroom can be opened for ventilation at the
touch of a button or automatically after defined
time intervals or when a predefined CO2 limit value
is exceeded. This means that this D+H solution
complies with the most important recommendations
from the German Federal Environment Agency
(UBA) and Standing Conference of the Ministers of
Education and Cultural Affairs (KMK).
When D+H products are used, natural
ventilation solutions ensure fresh, healthy air in
a wide variety of spaces, no matter the season.
The real-world suitability of controlled natural
ventilation solutions is confirmed by a study on
the energy efficiency of buildings using controlled
natural ventilation from the Stuttgart Technology
University of Applied Sciences. Specifically
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FRISK LUFT BORDE
FINNAS PÅ ALLA
SCHEMAN
FRESH AIR
SHOULD BE ON
EVERY TIMETABLE

INTUITIV STYRNING AV ANLÄGGNINGEN med
pekskärm eller helt automatiskt.
INTUITIVE SYSTEM OPERATION
using the touchscreen display or fully automated.

ventilationen avgörande fördelar eftersom ofta för
lite friskluft tillförs utifrån inom en rumsluftteknisk
anläggning. Ventilationstakten förblir då mycket låg.
Sådana anläggningar kyler endast ner inomhusluften
och cirkulerar den sedan nästan som i ett slutet
system hela tiden. Dylika anläggningar har dessutom
ofta endast tvåstegs filtersystem som inte kan fånga
upp aerosoler. Inte heller mobila luftfilterenheter
uppnår på långa vägar samma effektivitet som
kraftig pulsventilation med fönster i klassrum . Detta
verifierar resultaten från en empirisk undersökning
från Mittelhessens tekniska högskola i klassrummen
på ett gymnasium. KNV-lösningar övertygar dessutom
med den hållbara energi- och kostnadseffektiviteten.
Investerings- och driftskostnaderna för en
automatisk, behovsanpassad friskluftförsörjning
ligger som regel betydligt under kostnaderna som

skulle uppstå vid lång tids användning av mobila
luftreningsenheter eller en maskinell ventilationseller klimatanläggning. Standarden DIN 1946-6
(gäller för Tyskland) tar hänsyn till de vetenskapliga
och praktiska bevisen för effekten av en KNVanläggning med automatiska fönster.
Skydd och avlastning
I rum som används av många människor kan infektionsrisken genom viruskontaminerade aerosoler
reduceras genom automatisk, sensorstyrd fönsterventilation. Detta förutsätter att anläggningarna
installeras och drivs korrekt enligt vad som krävs.
Detta betyder framför allt kontinuerligt luftutbyte
med höga volymströmmar utifrån och minimerad
andel cirkulationsluft. En automatisk ventilationsanläggning avlastar användarna och kan genomföras i

nästan alla byggnader, i synnerhet också i offentliga
byggnader och byggnader med kommersiell användning. Den är därför en viktig del i att förhindra att
det uppstår lokala smittohärdar – också när det inte
är förkylningstid.

Här finns mer information
om kontrollerad naturlig
ventilation.
Find more info on controlled
natural ventilation here.
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compared to air-conditioning systems, controlled
natural ventilation off ers crucial advantages.
Indoor ventilation systems often supply too little
fresh air from outside. As a result, the air exchange
rate remains extremely low. Such systems only cool
the indoor air and then circulate it continuously,
almost like in a closed system. In addition, these
types of systems are often only equipped with twostage filter systems that cannot filter out aerosols.
Even mobile air filter devices do not come close
to the level of effectiveness of simply opening
the classroom window wide to let in fresh air.
This is supported by an empirical study done by
TH Mittelhessen University of Applied Sciences
which was carried out in the classrooms of a

school. Another selling point of controlled natural
ventilation solutions is their sustainable energy
efficiency and cost-effectiveness. The investment
and operating costs for an automated, needs-based
fresh air supply are usually well below the costs
involved in the long-term operation of mobile air
cleaning devices or mechanical ventilation or airconditioning systems. The DIN 1946-6 standard
for residential buildings (valid in Germany) takes
account of scientific and real-world verification of
the effectiveness of a controlled natural ventilation
system with automated windows.

air exchange with high outdoor air flow volumes
while minimising the amount of recirculated air. An
automated ventilation system makes things easier
for the users and can be set up in practically any
building, particularly in public and commercial
buildings. This type of system is thus an important
component in preventing local sources of infection
– including during cold season.

Protection and relief
In rooms that are used by a lot of people, automated
sensor-controlled window ventilation can be used
to drastically reduce the risk of infection caused by
virus-contaminated aerosols. This assumes that
the systems are installed and operated according
to requirements. This primarily means continuous

UPPÅT UTAN PROBLEM | HEADING UP WITHOUT A CARE
BlueKit-system ventilerar hisschakt efter behov. Det förbättrar också luftkvaliteten i hisskorgen.
BlueKit systems ventilate lift shafts on an as-needed basis. This even improves the air quality in the elevator cab.

BELASTAD LUFT LEDS UT
BlueKit är en systemlösning från D+H för rökventilation och ventilation av hisschakt. BlueKit-Lift-Status-Transmitter fastställer då temperaturen, halten
av ﬂyktiga organiska föreningar, hisskorgens rörelse
i schaktet och närvaron av personer i hisskorgen.
Beroende på fastställda gränsvärden och den faktiska
användningen av hissen styr BlueKit-centralen luckorna i ventilationskanalerna som leder utåt.

FOTON/PHOTOS: ISTOCK, D+H MECHATRONIC AG(3)

REDIRECTING CONTAMINATED AIR OUTDOORS
BlueKit is a system solution from D+H for lift shaft smoke
extraction and ventilation. The BlueKit lift status
transmitter determines the temperature, the content
of volatile organic compounds, the movement of the
elevator cab in the shaft and the presence of people
in the cab. Depending on defined limit values and
actual lift usage, the BlueKit control panel controls
the ﬂaps of the ventilation ducts leading outside.

Här finns mer information
BlueKit.
Find more info on
BlueKit here.

UPPGRADERINGEN FÖR ALLA HISSAR
BlueKit-system, som av energimässiga skäl är
programmerade så att hissen endast ventileras när
CO2-gränsvärdet överskrids eller vid en störning i
hissen, kan omkonﬁgureras snabbt och enkelt. Även
beﬁntliga rökventilationssystem för hissar från andra
tillverkare kan enkelt konverteras till funktionen med
den patenterade, användningsberoende ventilationen med BlueKit-AirPlus-paketet.
THE UPGRADE FOR ANY LIFT
Certain BlueKit systems are programmed with energy
conservation in mind, which means that the lift is
ventilated only when the CO2 limit value is exceeded
or when there is a fault. These systems can be reconfigured quickly and easily. Even existing shaft smoke
extraction systems from other manufacturers can
be easily upgraded with the BlueKit AirPlus package
to add patented, use-dependent ventilation.
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UTVECKLING + FÖNSTER | DEVELOPMENT + WINDOWS

TRAPETSKONSTNÄR
I samarbete med renommerade fasadtillverkare utvecklar D+H återkommande banbrytande konceptlösningar. Den här
smarta protypen för en monteringslösning som kan vridas ﬂera riktningar skapades i samarbete med RAICO.
TRAPEZOID ARTIST In co-operation with renowned façade manufacturers, D+H continually develops
ground-breaking concept solutions. This sophisticated installation solution prototype can be swivelled in
multiple directions and was developed in collaboration with RAICO.

Flexibel tack vare fyra axlar
Flexible thanks to four axles
SÅ FUNGERAR DEN NYA KONSOLEN
I vanliga fall behövs det två fönstermotorer som går olika
snabbt eller en Twin-motor för att öppna och stänga stora
trapetsfönster pålitligt. Genom att använda en konsol med fyra
axlar som kan ﬂyttas i ﬂera riktningar går detta att utföra med
bara en enda, kraftfull kedjemotor i serien CDP. Det minskar
kostnaderna och uppfyller till och med estetiska krav.
HOW THE NEW BRACKET WORKS
Usually it takes two window drives running at different
speeds or one twin drive to open and close a large trapezoid
window reliably. However, by using a bracket featuring
four axles that is movable in multiple directions, this feat
can be achieved with just a single high-performance
chain drive from the CDP Series. The saves costs while living
up to aesthetic standards.

4

1 500

möjliggör den komplexa
förﬂyttningsprocessen i olika
riktningar.

är kraften som de starkaste
fönstermotorerna från D+H
utövar på kedjan.

4 axles enable the
complex movement pattern
in different directions.

1,500 newtons are applied to
a chain by the extremely
powerful D+H window drives.

AXLAR

NEWTON
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”FÖR ATT UPPNÅ DE BÄSTA
RESULTATEN BEHÖVS RÄTT
KUNSKAPER. PASSIONEN
HOS D+H UTVECKLARE
ÖVERTYGAR OSS VID ALLA
VÅRA GEMENSAMMA
PROJEKT.”
Guido Zimmermann, produktchef,
RAICO Bautechnik GmbH

“ACHIEVING THE
BEST RESULTS REQUIRES
THE RIGHT EXPERTISE.
THE PASSION OF
THE D+H DEVELOPERS
WINS US OVER WITH
EACH ONE OF OUR JOINT
PROJECTS.”

REFERENSER
Många projekt från världsberömda arkitekter genomförs
aldrig. Inte heller prototyper från D+H blir alltid färdiga
för serietillverkning. Ett exempel på detta är den fyraxlade
konsolen för den starkaste D+H kedjemotorn CDP. Konsolen utformades ursprungligen för trapetsfönstren i Grand
Théâtre de Rabat i Marocko ritat av stjärnarkitekten Zaha
Hadid, men specialkonsolen kom aldrig till användning
där, åtminstone inte i den här formen. Trots det har D+H
redan genomfört avancerade rökventilations- och ventilationslösningar för ﬂertalet andra dekonstruktivistiska
byggnader runt om i världen.

Zaha Hadid Architects, Grand Théâtre de Rabat

Guido Zimmermann, Head of Products,
RAICO Bautechnik GmbH

Daniel Libeskind, Leuphana University

Utvecklarna | The Developer
MOTORER FÖR INNOVATION
D+H utvecklaren Christian Schnoor har tillsammans med RAICO utvecklat prototypen
för en monteringslösning med fyra axlar.
Sedan nästan 15 år tillbaka visar Christian
Schnoor med sin uppﬁnnaranda hur man
hela tiden kan tänja på gränserna för den
tillämpade mekaniken. Människor som han
och starka samarbetspartner är det som
ger D+H innovationskraften. Detta bevisar
ständiga specialutvecklingar och projekt i
samarbete med renommerade fasadtillverkare som RAICO.

DRIVERS OF INNOVATION
In cooperation with RAICO D+H
developer Christian Schnoor developed
this prototype of an installation solution
with four axles. For nearly 15 years,
Christian Schnoor has used his inventive
spirit to show that you can always push
the limits of applied mechanics further.
It is thanks to people like him – and to
strong cooperation partners – that D+H
has its innovative ability. This is proven
by countless special developments and
projects in collaboration with renowned
façade builders such as RAICO.

Coop Himmelb(l)au, Musée des Conﬂuences
Many designs by world-renowned architects never come
to fruition. Even prototypes from D+H do not always
reach series maturity. One example is the four-axle
console for the strongest D+H CDP chain drive. Originally
conceptualised for the trapezoid windows in the Grand
Theatre of Rabat in Morocco, based on the design by
renowned architect Zaha Hadid, the special bracket was
not used there – at least not in this form. Nevertheless
D+H has already implemented sophisticated smoke
extraction and ventilation solutions around the world in
many other deconstructivist buildings.

FOTON/PHOTOS: D+H MECHATRONIC AG(2), COURTESY OF ZAHA HADID ARCHITECTS, MAURITIUS IMAGES(3)

Frank Gehry, Fondation Louis Vuitton
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ARKITEKTUR+ RÖKVENTILATION | ARCHITECTURE + SMOKE EXTRACTION

INGA RÄTA VINKLAR
Arkitekten Daniel Libeskind
arbetade själv deltid som professor på Leuphana i Lüneburg
under perioden 2007–2016.
Hans arkitektoniska språk har
inga räta vinklar. I rummet
finns hela tiden omväxlande
orientering och desorientering.
För Daniel Libeskind är den här
rumskänslan en avbild av den
moderna värld som vi lever i.
NO RIGHT ANGLES
From 2007 to 2016, architect
Daniel Libeskind was also
a professor at Leuphana
University of Lüneburg. His
architectural style leaves
out right angles. The space
continuously alternates between
orientation and disorientation.
Libeskind believes that
this spatial aesthetic reflects
our modern lives.

11

LEUPHANA-UNIVERSITETET I LÜNEBURG

STIGANDE
VINKEL
Huvudbyggnaden på campus tar spjärn mot det rätvinkliga rastret hos
den ursprungliga barackliknande arkitekturen. Bakom detta finns en
idé om en plats som ska signalera uppbrott, hopp och mod. Designen
av Daniel Libeskind kräver extraordinära lösningar. Enbart rök- och
värmeventilationen står för ungefär 100 komponenter.

RISING AT AN ANGLE The central building on campus is a bold

FOTO/PHOTO: COURTESY OF LEUPHANA UNIVERSITY

departure from the right-angled grid full of barracks-like architecture of
days past. Behind this is the idea of a place that is meant to convey a
sense of emergence, hope and courage. The design by Daniel Libeskind
requires extraordinary solutions. 100 components were needed to
ensure smoke and heat exhaust ventilation.
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ARKITEKTEN DANIEL LIBESKIND
som ansvarar för utformningen vill med
den här sneda byggnaden förmedla en
vision i hansastaden Lüneburg. Sedan
färdigställandet år 2017 sticker den
upp som ett pekande finger från den
fasta, stränga anordningen som präglar
det befintliga universitetsområdet på
Leuphana-universitetet i Lüneburg. Titta
hit, här skapas något för framtiden, här
bidrar universitetsstaden långt bort från
metropolerna till ett modernt och öppet
samhälle.
THE ARCHITECT IN CHARGE
of the design, Daniel Libeskind, wants
his angular building in the Hanseatic
city of Lüneburg to convey a vision.
Ever since its completion in 2017,
the building has stood out from the stiff,
rigid arrangement of buildings that
already existed on campus. It extends out
like a pointing finger, as if to say,
“Look, we’re creating something for the
future. Here, the university town far
away from the metropolises is making a
contribution to a modern, open society”.

13
STUDENTERNA på
universitetet är av tradition
delaktiga i vidareutvecklingen
av campus. Också
utformningen av den
nya huvudbyggnaden på
Leuphana gjordes tillsammans
med studenterna.

FOTON/PHOTOS: CHRISTIAN LOHFINK, PICTURE ALLIANCE, TILL SCHUSTER

THE STUDENTS at the
university are traditionally
involved in campus development. Even the design for
the new Leuphana central
building came about in
collaboration with students.

DET KOMPLEXA
OCH SYMBOLISKA
FORMSPRÅKET BLIR TILL
ETT UTROPSTECKEN I
FORM AV EN BYGGNAD I
HANSASTADEN.
COMPLEX AND
SYMBOLICALLY
EXPRESSIVE STYLE
SETS A STRUCTURAL
STANDARD IN THE
HANSEATIC CITY.

OVANLIGA FÖNSTERÖPPNINGAR präglar den unika
fasaden. De följer inte planlösningen som ligger bakom.
UNCONVENTIONAL WINDOW APERTURES
characterise the extraordinary façade. They do not correspond to the division of rooms behind the façade.

ARKITEKTUR + RÖKVENTILATION | ARCHITECTURE + SMOKE EXTRACTION

DEN ÖVERSIKTLIGA KONTROLLPANELEN FÖR BRANDKÅREN visar i
vilka brandceller som ett larm har blivit
utlöst. De aktuella fönstren kan öppnas
och stängas direkt med panelen.
THE CLEARLY ARRANGED
FIRE BRIGADE OPERATING PANEL
indicates in which fire compartments
an alarm has been triggered. The
windows in those rooms can be opened
or closed directly using the panel.

FUNKTION FÖLJER FORMEN:
TEKNIKEN HAMNAR I
BAKGRUNDEN, DET ÄR
ARKITEKTUREN SOM
SPELAR HUVUDROLLEN.
FUNCTION FOLLOWS
FORM: TECHNOLOGY
TAKES A BACK SEAT
WHILE ARCHITECTURE
PLAYS THE MAIN ROLE.

SÅ GOTT SOM INGEN VÄGG står i rät
vinkel till nästa. Den här extraordinära
arkitekturen kräver en exakt och
omfattande planering också för rök- och
värmeventilationen.
THERE ARE PRACTICALLY NO WALLS
standing at right angles to each other. This
extraordinary architecture required precise
and comprehensive planning, including for
smoke and heat exhaust ventilation.

FOTON/PHOTOS: D+H MECHATRONIC AG, TILL SCHUSTER, COURTESY OF LEUPHANA UNIVERSITY
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EN EFFEKTIV RÖK- OCH
VÄRMEVENTILATIONSLÖSNING leder bort
värme, rök och giftiga gaser vid brand.
AN EFFICIENT SMOKE AND HEAT
EXHAUST VENTILATION SOLUTION extracts
heat, smoke and toxic gases in case of fire.

I

ntrycket av utsidan på Leuphanas huvudbyggnad
påverkar som väntat direkt även insidan
av byggnaden. Alla rum som har skapats
i huvudbyggnaden präglas av den speciella
arkitekturen och alla har olika form. Det ter sig
som om byggnaden väver samman utrymmen,
det finns ett seminariecentrum, studentcentrum,
forskningscentrum och en aula för 1 100 besökare. I
sjuvåningsbyggnaden med en total höjd på ungefär
36 meter finns även moderna multifunktionella ytor
och utställningsytor plus ett unikt stillhetens rum.
Rumshöjden i detta är på det högsta stället mer än
nio meter.
Stora fönsteröppningar i fasaden släpper in
mycket dagsljus i byggnaden. Inga väggar står
lodrätt i förhållande till varandra och inget rum
liknar det andra. För alla utrymmen gäller dock
universitets krav att skapa ett CO2-neutralt campus.
Därför är det idag möjligt att värma upp eller kyla
huvudbyggnaden med minimala energiinsatser.
Energin som behövs alstras i ett biogasdrivet
fjärrvärmeverk och från solpaneler direkt på campus.
Redan vid planeringen drog man nytta av de
speciella egenskaperna för den ovanliga fasaden.
Till exempel är inga ytterväggar riktade direkt mot
söder. En ventilerad fasad som lutar mot solen gör
att den skuggar sig själv och bidrar då till passiv
kylning. Andra faktorer för att uppfylla kravet på en
extra hög energieffektivitet i en offentlig byggnad
är isolering, treglasfönster, värmeåtervinning och
försörjning med lågtempererad spillvärme. Vid brand
måste ventilationen av rök och värme vara möjlig på
ett pålitligt sätt i rummen i huvudbyggnaden som
delvis har många vinklar. En extra viktig uppgifter
för konstruktörerna var därför att länka samman ett
decentralt, övergripande system av totalt ungefär
100 komponenter för rök- och värmeventilationen,
kylningen och solskyddet. När det här nätverket
installerades var fackkunskaperna och produkterna
från D+H avgörande faktorer – och det särskilt för att

”I ARKITEKTUR
FINNS EN GEMENSAM
PROCESS AV ATT
DISKUTERA OCH
UPPTÄCKA VAD
SOM ÄR BÄST FÖR
MÄNNISKORNA.”
Daniel Libeskind

„ARCHITECTURE ENTAILS A
COLLABORATIVE
PROCESS OF
DISCUSSING AND
DISCOVERING
WHAT IS BEST FOR
PEOPLE.“
Daniel Libeskind

inte i onödan begränsa blicken på den fantastiska
fasaden. Pålitlig styrning av ett så komplext
nätverk garanteras genom att man använder flera
styrcentraler. För uppgifter av det här slaget har
specialisterna från D+H utvecklat SHEV-bussystemet
AdComNet. Med AdComNet kan kablaget för alla
komponenter i ett decentralt uppbyggt nätverk
genomföras med betydligt mindre kabelareor. Det
reducerar materialkostnaderna och – vilket är ännu
viktigare för esteterna – gör att störande kabelsträngar
syns mindre i byggnaden.
Med stöd från D+H kunde den här typiska Daniel
Libeskind-ritningen med de komplexa rumsformerna
och fasadstrukturerna slutföras med framgång också
när det gäller rökgasventilationen.

A

s one would expect, the exterior look of the
central building at Leuphana has a direct
influence on the structure’s interior. The
unique architecture shapes all rooms in the central
building, each of which has its own distinct form. The
building appears to “weave” spaces into each other.
These spaces include a seminar centre, a student centre, a research centre and an auditorium with a maximum capacity of 1,100 visitors. The seven-storey building with a total height of around 36 metres is also home
to state-of-the-art multifunctional areas, exhibition
spaces and a one-of-a-kind tranquillity room. This room
measures more than nine metres tall at its highest point.
Large window openings in the façade let lots of
daylight into the building. Hardly any of the walls
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LIBESKINDS PROJEKTERING
AV HUVUDBYGGNADEN står
medvetet på tvären mot axeln för
Leuphana-campus.

FOTON/PHOTOS: D+H MECHATRONIC AG, STEFAN RUIZ, EUROLUFTBILD.DE

LIBESKIND’S DESIGN FOR
THE CENTRAL BUILDING
stands in bold contrast
to the straight lines of the
Leuphana campus.

are perpendicular to each other and no two rooms
are alike. But what all rooms have in common is a
requirement from the university for a CO2-neutral
campus. In line with this requirement, it is possible
to heat or cool the building with minimal energy
expenditure. The required energy is generated in
a cogeneration unit that runs on biogas and using
solar installations directly on campus.
Even at the planning stage, the unique aspects of
the unusual façade were turned into advantages. For
example, none of the outer walls faces directly south.
A façade that is rear-ventilated and slanted away from
the sun creates its own shadowing effect, which helps
with passive cooling. Additional factors that help meet
the requirement for very high energy efficiency in a public building are the insulation, triple-glazed windows,
heat recovery and a supply of low-temperature waste
heat. In case of fire, there has to be a reliable way to
extract smoke and heat from the rooms of the central
building, some of which wind and twist. Therefore it
was very important for the planners to connect a decentralised, overarching system made up of approximately
100 components for smoke and heat exhaust ventilation, cooling and sun shading. When setting up this network, the technical knowledge and products of D+H
were critical factors – especially to avoid detracting
from the breath-taking façade view. Reliable control of
such a complex network is guaranteed by using multiple control panels. For tasks of this type, the specialists
from D+H developed the AdComNet SHEV bus system.
AdComNet makes it possible to route cabling for all
components in a network with a decentralised structure
using significantly smaller cable cross-sections. This
reduces material costs and – even more importantly
for those who care about aesthetics – reduces the visibility of distracting cable harnesses in the building.
Support from D+H made it possible to successfully implement smoke extraction for this typical Daniel
Libeskind design with its complex room geometries
and façade structures.

HISTORIA MÖTER DET MODERNA |
HISTORY MEETS MODERNITY
Sedan 1993 anger byggnaderna, konsekvent riktade
efter väderstrecken, på det forna kasernområdet
Scharnhorst utgångsmönstret för nya campus för
Lüneburgs universitet. 1998 var omformningen för
att användas av universitetet avslutad, liksom även
uppförandet av de nya byggnaderna på Leuphanacampus. Dessa byggnader har projekterats av
arkitekten Carl-Peter von Mansberg hemmahörande
i Lüneburg. Som modell för en hållbar regional
utveckling var Leuphana-campus efter den här
omvandlingen till och med decentral evenemangsplats
för Expo 2000 i Hannover. Sedan 2017 står Libeskinds
Leuphana-huvudbyggnad medvetet på tvären mot
campusaxeln för att bryta av mot det befintliga och
för att visa att även provinsiella universitet är med och
formar framtiden för vårt samhälle.
ATT KONFRONTERA HISTORIEN
Perioden 1936–1945 fanns tyska armén på
kasernområdet med infanteridivisionen 110. Den här
enheten gjorde sig skyldig till allvarliga krigsbrott i
Ozarichi (Belarus). Lüneburgs universitetet (prof. dr
Ulf Wuggenig) har aktivt konfronterat historien för
dagens universitetscampus med utställningsserien
”Hinterbühne I–IV” i Leuphanas konstrum. Också
grundstenen för den nya huvudbyggnaden lades
den 8 maj 2011 på årsdagen för tyska arméns
kapitulation. Inte minst Libeskinds design av
huvudbyggnaden fortsätter att konfrontera historien
för campus: Kontrast och förvirring framhäver på
Libeskinds vis medvetet de forna kasernbyggnadernas
avvikande strikthet och brist på karaktär.

The buildings of the former Scharnhorst barracks,
which are consistently aligned to the cardinal
directions, have been providing a default grid
for the new university campus in Lüneburg
since 1993. Their redesign for university use was
completed in 1998, as was the construction of the
new buildings on the Leuphana campus designed
by Lüneburg-based architect Carl-Peter von
Mansberg. After this conversion, the Leuphana
Campus served as a decentralized location for
Expo 2000 in Hanover, as a model for sustainable
regional development. Since 2017, Libeskind’s
Leuphana Central Building has boldly stood in
contrast to the straight lines of the campus – in
order to break away from what was established and
to show that the university in the province is doing
its part to shape the future of our society.
CONFRONTING HISTORY
From 1936 to 1945, the barracks were used by
the Wehrmacht (armed forces of Nazi Germany)
as the location for Infantry Division 110. This unit
was responsible for serious war crimes in Ozarichi,
Belarus. The University of Lüneburg (Prof. Ulf
Wuggening) actively participated in efforts to
confront the history of what is now the university
campus by presenting the exhibition series
Hinterbühne I-IV in the Leuphana Art Room.
The cornerstone for the new central building was
laid on May 8, 2011, coinciding with the anniversary
of the Wehrmacht’s surrender. Libeskind’s
central building design continues the work of
confronting the history of the campus. The contrast
and dissonance typical of Libeskind’s designs
deliberately emphasise the off-putting austerity and
lack of character of the former barracks buildings.

Video: Rökventilationslösning på
Leuphana-universitetet.
Video: Smoke extraction
solution at Leuphana University
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PLANERING PÅ ETT NYTT SÄTT
Med den alldeles nya versionen av myCalc hittar proffs och även mindre rutinerade användare alltid den
passande fönstermotorn. Programmet beräknar automatiskt ventilations-, SHEV- och NSHEV-krav, och det också
när kraven kombineras. Nya myCalc ﬁnns just nu på 16 språk. Molnbaserat körs det optimalt också på mobila
enheter – och kan användas direkt via D+H webbplatsen.
PLAN LIKE NEVER BEFORE The brand new version of myCalc will help professionals
and less experienced users alike to ﬁnd the right window drive every time.
The program automatically calculates ventilation, SHEV and NSHEV
requirements or even combinations of them.
The new myCalc is currently available
in 16 languages. It runs optimally
from the cloud, even on mobile
devices, and can be used directly
via the D+H website.

VALIDERAT RESULTAT

Beräkningen har absolut processäkerhet
eftersom myCalc detaljerat frågar efter alla
relevanta uppgifter redan vid inmatningen.
Har alla uppgifter matats in, ger programmet ett till 100 % validerat resultat.
VALID RESULT Absolute process assurance
during calculations, since myCalc queries
all relevant data in detail upon entry. If data
entry is complete, the program returns a
100% valid result.

”Så enkelt och
snabbt har jag aldrig
beräknat en NSHEVspecifikation.”
Caner Kaya, Esbau Yapi Sistemleri

FÖRDELAR FÖR REGISTRERADE
ANVÄNDARE

Beräkna komplexa projekt själv, spara dem, skicka dem vidare eller
spara dem lokalt. Registrerade användare kan kontakta en personlig
rådgivare hos supporten eller försäljningen direkt.

“Calculating
NSHEV specifications
has never been
this quick and easy.”
Caner Kaya, Esbau Yapi Sistemleri

BENEFITS FOR REGISTERED USERS Calculate, save, or forward
complex projects yourself or store them locally. Registered users can
directly contact a personal consultant in Support or Sales.
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HÄMTA DOKUMENT

För de motorer och konsoler som har
valts för beräkningen går det att ladda
ner dokument såsom CAD-ritningar eller
bruksanvisningar direkt. Alla dokument
med direkt kontaktmöjlighet till D+H
försäljning.
CALLING UP DOCUMENTS For the drives
and consoles selected for calculation,
documents such as CAD drawings or
instructions for use can be downloaded
directly. All documents with direct option
for contacting D+H Sales.

BÄTTRE PRESTANDA

myCalc har byggts upp på nytt sätt som
Cloud-applikation och baseras nu på den senaste
webb-teknologin.
BETTER PERFORMANCE myCalc has been
restructured as a cloud application and is now
based on the latest web technology.

INTUITIV STYRNING

Användare drar nytta av självförklarande användarstyrning och kommer tillrätta utan utbildning
och handbok. Förutom för konstruktörer lämpar
sig myCalc nu också för tillverkare, elektriker och
arkitekter.
INTUITIVE OPERATION Users beneﬁt from the
self-explanatory user guidance and do not require
training or a manual. In addition to specialist
planners, myCalc is now suitable for fabricators,
electricians and architects as well.

BERÄKNINGAR UTAN
INLOGGNING

Det går att göra standardiserade beräkningar med
de inlagda värdena för vanligt förekommande
fönstersystem och fönsterserier utan inloggning.
Det går då att beräkna ett överslag på geometriska
rökgasventilationsytor.
CALCULATIONS WITHOUT LOG-IN Standardized
calculations can be done with the pre-entered values
of popular window systems and window series
without logging in. This makes it possible to, for example, estimate geometric smoke extraction areas.

GARANTERAT ENLIGT
STANDARDERNA

De registrerade uppgifterna jämförs med de
prestandaklasser som är relevanta för respektive
fönstersystem. Om alla krav uppfylls, ger myCalc
som resultat en NSHEV-speciﬁkation sam hithörande
prestandadeklaration.

ÖVERSIKT

FOTO/PHOTO: ISTOCK

Datainmatning, produktrekommendationer och visuellt behandlade resultat är
översiktligt placerade på endast en sida i
applikationen. Därefter väljs den passande
konsolen för monteringen.
EVERYTHING AT A GLANCE Data entry,
product recommendations and visually
prepared results are arranged clearly on
just one page of the application. The right
bracket for installation is then selected.

GUARANTEED TO MEET STANDARDS
The recorded data is matched to the relevant performance classes for the speciﬁc window system.
If all requirements have been met, myCalc provides
an NSHEV speciﬁcation and the corresponding
declaration of performance as the result.

Skanna QR-koden och
starta myCalc!
Scan the QR code
and launch myCalc!
mycalc.dh-partner.com
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LYSANDE UPPLEVELSEVÄRLD
PÅ ÖN I FLODEN NECKAR
Science-center experimenta i Heilbronn imponerar inte bara genom det spektakulära utseendet.
Det står också för en perfekt rök- och värmeventilation som harmonierar optiskt med arkitekturen.

LUMINOUS EXPERIENCES ON NECKAR ISLAND The science centre
experimenta in Heilbronn has more than just a spectacular appearance. It also represents
perfect smoke and heat exhaust ventilation in visual harmony with the architecture.

UTFORMNINGEN av den nya byggnaden präglas
bland annat av en spiral som förbinder gångvägarna
mellan de olika våningarna. Besökarna tas då i spiralform från foajén genom hela byggnaden upp till
takterrassen.
THE DESIGN of the new building features a spiral
chamber connecting the walkways of the individual
floors with each other. Visitors are guided up
the spiral from the entryway through the entire
building to the roof terrace.

FASAD + KONSTRUKTION | FAÇADE + DESIGN ENGINEERING
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FOTON/PHOTOS: EXPERIMENTA GGMBH, HÜBLER SICHERHEIT UND SERVICE GMBH

en spektakulära nya byggnaden för
experimenta, belägen i nordvästra delen av
Heilbronns centrum, har på mycket kort tid
blivit en symbol för staden. Särskilt imponerande är
den uppseendeväckande byggnaden av glas och stål
efter att mörkret har fallit. Byggnaden, som blev klar
redan år 2019, har fått det ovanliga arkitektoniska
uttrycket genom de förskjutna våningsplanen och en
genomtänkt utformning av fasaden. Den passande
lösningen för rök- och värmeventilationen har
levererats av Hübler Sicherheit und Service GmbH,
mångårig service- och försäljningspartner till D+H, på
uppdrag av fasadspecialisten Rupert App GmbH + Co.
År 2020 tilldelades till och med det avancerade
fasadkonstruktionsprojektet på experimenta ett pris:
Familjeföretaget App vann Deutscher Metallbaupreis
(Tyska metallkonstruktionspriset) 2020 i kategorin
”Fönster, fasader, vinterträdgårdar”.

L

ocated in the northwest part of central
Heilbronn, the spectacular new experimenta building quickly became a new
signature landmark of the city. The eye-catching
building made of glass and steel is especially
impressive after dark. The new building, completed in 2019, owes its remarkable architectural
appearance to staggered floors and a sophisticated façade design. The appropriate solution
for smoke and heat exhaust ventilation was supplied by long-time D+H service and sales partner
Hübler Sicherheit und Service GmbH, on behalf
of façade specialist Rupert App GmbH + Co. In
2020, the intricate façade construction project
for experimenta even received an award. The
family-owned company App won the 2020 German metal construction award in the “Windows,
façades, solariums” category.

Det är trianglarna som gör det

The triangles make it happen

Just för brandskyddet innebär fasaden på
experimenta-byggnaden något utöver det vanliga.
I den komplexa designen från Berlin-arkitekterna
Sauerbruch Hutton fanns trianglar som griper
in i varandra för utformningen av de enskilda
fronterna. Vissa av de här trianglarna används
som rökgasventilationsluckor, vilka öppnas
automatiskt för rök- och värmeventilation vid
brand. Redan storleken på våningsplanen – och
därmed trianglarna – betyder en höjd på ungefär
fyra meter på de trapetsfönsterbågar som behövs.
För att pålitligt och automatiserat flytta en geome-

The façade of the new experimenta building
has a special trick for fire protection. The complex draft from Berlin architects Sauerbruch
Hutton envisioned interlocking triangles for the
individual fronts. Individual triangles are used
as automatically opening sashes for smoke
and heat exhaust ventilation in case of fire.
The dimensions of the floors – and thus also of
the triangles – dictated a height of around four
metres for the required trapezoidal window
sashes. In order to move a geometric shape
made of glass and steel with these dimensions

TOTALT ÅTTA trianglar
med spetsen nedåt bildar
luftintagsöppningarna
för den maskinella
rökventilationen.
A TOTAL OF EIGHT
triangles standing on end
act as the backflow
openings for the mechanical smoke extraction.
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SPECIELL
ARKITEKTUR?
SPECIELLA
LÖSNINGAR!
SPECIAL
ARCHITECTURE?
SPECIAL
SOLUTIONS!

trisk form av glas och stål med de här dimensionerna
och den vikt det innebär krävs en kraftfull systemlösning som kan skräddarsys för rök- och värmeventilationen.
Perfekt genomförande av skräddarsydda lösningar
Hübler Sicherheit und Service GmbH har utvecklat
den perfekta lösningen i nära samarbete med
fasadkonstruktören App. D+H partnerföretag som
företaget Hübler kännetecknas av de mycket nära
och goda, etablerade kundrelationerna. De här
personliga relationerna är grunden för framgången
för D+H gruppen. Och det särskilt när det handlar
om att identifiera och installera rätt produkter för
en optimal rök- och värmeventilationslösning. Också
teknikerna och ingenjörerna inom den tekniska
försäljningen hos D+H gruppen känner exakt till
tillverkarnas behov under anbudsfasen. De finns
alltid fortfarande på plats efter att ett anbud har
vunnits. Med mycket rutin ser experterna till att
även komplexa arkitektritningar – ofta med höga
tekniska krav – uppfyller kraven på en rök- och
värmeventilation enligt standarderna. Resultatet
av det intensiva samarbetet i Heilbronn blev en
skräddarsydd rök- och värmeventilationslösning
med 16 trekantiga luftintagsöppningar som smälter

in harmoniskt i experimentas ovanliga arkitektur. De
extra kraftfulla men ändå eleganta kedjemotorerna i
serien CDP är perfekt lämpade. Motorerna flyttar och
håller hela tiden fönstren absolut säkert. Varje fönster
har fyra gångjärn, är ungefär 4,6 meter högt och väger
1,5 ton. VLD-låsmotorer integrerade i fönsterprofilen,
med specialkonstruerade konsolsatser och
medbringare för den här användningen, ser till att
alla fönsterbågar är ordentligt stängda vid normal
drift. Med kedjemotorerna i serien CDP går det att
uppfylla också de högsta arkitektoniska kraven.
Motorerna överraskar med det eleganta, slanka
utseendet och räknas trots detta till de mest kraftfulla
kedjemotorerna på marknaden. Det gör att de passar
perfekt för stora, tunga fasad- eller takfönster.
Drees & Sommer AG, som planerade som
General Construction Manager och DGNB-Auditor på
experimenta, var mer än övertygade av lösningen vid
injusteringen av rökventilationssystemet som hade
utvecklats gemensamt och gav D+H partnern Hübler
i uppdrag att sköta underhållet av motorerna och
trapetsfönstren.
Man kan utforska de enskilda våningsplanen på
experimenta genom den dynamiska strukturen på
den spiral som dominerar utseendet på utsidan. Om
man går upp alla fem våningsplanen från foajén upp
till landskapet på takterrassen växlar hela tiden

BEGE DIG IN I FASCINERANDE VÄRLDAR | DIVE INTO FASCINATING WORLDS
Tysklands största science-center ger vetenskapen liv.
Germany’s largest science centre brings science to life.
DE FYRA TEMAVÄRLDARNA I de fyra temavärldarna
som fokuserar på material, hjärnan, världen omkring oss
och experimenterande blir besökarna till forskare oavsett
ålder. Spektakulära Science Dome kombinerar som en
del av upplevelsevärldarna möjligheterna med ett planetarium med scenen på en teater. I forskarvärldarna finns
det möjlighet att arbeta vetenskapligt i de många laboratorierna. Ungdomar och yngre vuxna kan förverkliga
sina idéer och projekt i verkstäderna i Maker Space.

BYGGNADENS LYSANDE
KÄRNA utgörs av fyra verkstäder inhängda som glaskuber i
atriet.
FOUR WORKSHOP
STUDIOS SUSPENDED IN
THE ATRIUM, designed as
glass cubes, form the luminous
core of the building.

THE FOUR THEME WORLDS In the four theme worlds,
which focus on materials, the brain, the world around
us and experimentation, visitors of any age can be
explorers. The spectacular science dome combines the
possibilities of a planetarium with the stage of a theatre
as part of the worlds of experience. Countless labs offer
the option to work scientifically in the discovery worlds,
while teens and young adults can make their ideas and
projects a reality in the workshops of the Maker Space.
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MARKANT Spiralen går
genom den dynamiska
strukturen av glas och stål
genom fem våningar upp
till taket.
EYE-CATCHING The spiral
chamber winds through the
dynamic, glass-and-steel
structure through the five
floors up to the roof.

and corresponding weight reliably using automation, a powerful, customisable system solution
for smoke and heat exhaust ventilation is needed.
Perfect implementation of custom solutions
Hübler Sicherheit und Service GmbH developed the
ideal solution in close collaboration with façade
construction company App. D+H partner companies such as Hübler are known for their particular
proximity to – and good, established relationships
with – their customers. These personal relationships are the basis of success for the D+H Group.
This is especially true when the right products for
an optimal smoke and heat exhaust solution need
to be identified and installed. The technicians and
engineers in Technical Sales at the D+H Group
are very familiar with the needs of fabricators
in the bid phase. They are also available at any
time after the bid has been won, as well. With a
lot of detailed work, the experts ensure that even
complex architectural drafts – often with highly
technical demands – satisfy the requirements for
standards-compliant smoke and heat exhaust ventilation. The intensive collaboration in Heilbronn
resulted in a custom smoke and heat exhaust
solution with 16 triangular backflow openings,
harmoniously integrated into the exceptional ar-

chitecture of experimenta. The especially powerful
but still elegant chain drives of the CDP Series are
perfectly suited to this. They move and hold the
windows, each with only four hinges, measuring
about 4.6 metres high and weighing 1.5 tonnes,
with absolute security at all times. VLD lock drives
integrated into the window profile with specially
designed bracket sets and drivers ensure that all
window sashes are closed tight during normal
operation. The CDP Series chain drives make it
possible to meet even the highest architectural requirements. The drives have a surprisingly elegant,
slim appearance, but are nonetheless some of the
most powerful chain drives on the market. This
makes them ideal for extra large, heavy façade or
roof windows.
Drees & Sommer AG, acting as general construction manager and DGNB auditor for experimenta,
was more than thrilled with this collaboratively developed solution when commissioning the SHEV system. They commissioned D+H partner Hübler with
maintaining the drives and trapezoidal windows.
The individual floors of experimenta can be explored via the dynamic structure of the spiral chamber, which visually dominates the exterior. Walking
from the foyer up all five levels to the landscaped
roof terrace, visitors get constantly changing views

MED DEN HÄR
MODELLEN i
originalstorlek testades
omfattande den
slutliga motor- och
låsningslösningen för
öppningsfönsterbågarna.
USING THIS PATTERN,
the final drive and locking
solution of the opening
sashes was tested extensively in the original size.
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”TILLSAMMANS HAR VI
KLARAT AV LÅNGT FLER
ÄN 50 PROJEKT”
Också fasadtillverkaren Rupert App GmbH & Co. var delaktiga med
Hübler Sicherheit und Service GmbH samt D+H i uppförandet av
experimenta. I intervjun pratar Bernd Einsiedler, projektledare hos
Rupert App, om hinder, uthållighet och utmärkelser.
THOMAS KLAUS, försäljningschef på kontoret i Ulm
för den mångåriga D+H partnern Hübler Sicherheit und
Service GmbH.
THOMAS KLAUS, Head of Sales in the Ulm
office of long-time D+H partner Hübler Sicherheit
und Service GmbH.

upplevelsen av interiören och utsikten. När man
har kommit upp på taket får besökaren dessutom en
imponerande utsikt över Neckardalen. Variationen
kommer från de material som har använts för att
bygga fasaden – glas och stål – och det speciella
trycket på fasaden, med en ständig växling av
transparenta och ljusogenomsläppliga element.
En av specifikationerna vid planeringen av
utbyggnaden av experimenta var önskemålet om
höga hållbarhetsstandarder vid bygget. Med dubbelt, kongruent digitaltryck i punktform på glasen i
fasaden gick det att uppnå en del av dessa standarder. Detta minskar belastningen av värme och kyla
i byggnaden avsevärt och gör att man inte behöver
använda några rörliga solskyddsanordningar alls.
Hela det hållbara konceptet för den nya byggnaden
på experimenta har tilldelats DGNB-diamantpriset
från Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen.
Därmed är experimenta den första byggnaden som
har fått den här utmärkelsen i kategorin ”Museer”.
Byggherre för experimenta är Schwarz Real
Estate GmbH, ett systerföretag till Dieter Schwarz
Stiftung gGmbH. Med mottot ”Främja bildning, dela
kunskaper, våga framtiden” har denna stiftelse syftet
att främja bildning och vetenskap. Redan i november 2009 gjorde stiftelsen det möjligt att tillsammans
med andra främjare öppna experimenta science-center i den ombyggda före detta Hagenbuch-oljefrösilon. På en yta som på den tiden var 7 500 kvadratmeter kunde besökarna upptäcka naturvetenskap
och teknik och få en bättre förståelse. Dåtida experimenta stängdes sommaren 2017 för att uppföra den
spektakulära tillbyggnaden och för att bygga om det
som en gång varit byggnaden för Hagenbuch-silon.
De båda byggnaderna skulle även knytas sammas

“WE HAVE TACKLED MORE THAN 50 PROJECTS
TOGETHER” Façade construction company Rupert App
GmbH & Co. was also involved in constructing experimenta,
along with Hübler Sicherheit und Service GmbH and D+H.
Bernd Einsiedler, Project Manager at Rupert App,
discusses hurdles, perseverance and awards.

G

ratulerar, herr Einsiedler!
Med fasaden på experimenta
i Heilbronn fick ni nyligen
Deutscher Metallbaupreis (Tyska
metallkonstruktionspriset) 2020.
Ja, det stämmer – och det blir vi faktiskt lite
stolta över. Vårt team och våra partner har
verkligen arbetat tillsammans på ett fantastiskt
sätt i Heilbronn. Allt stämde i sista änden.
Hur genomfördes den nödvändiga rökoch värmeventilationslösningen när
experimenta byggdes?
I spiralen som går runt om var vi tvungna att
skapa luftintagsöppningar för den maskinella
rökventilationen. Genom den givna strukturen
på vår fasad var vi då tvungna att planera
in totalt 16 öppningsfönsterbågar i åtta
trianglar med spetsen nedåt. Vi pratar här
om fönsterbågsmått med ungefär 2,5 meters
bredd och ungefär 4,6 meters höjd, med en
fönsterbågsvikt på nästan 1,5 ton.
Det är enorma fönsterdimensioner. Finns
det inte massor av
know-how i lösningen?
Absolut! Efter otaliga försök, tillsammans
med företaget Hübler, hittade vi en perfekt
motor- och låslösning för de förstärkta
fönsterramsprofilerna från Forster
Profilsysteme AG från Arbon i Schweiz. Vi
lyckades faktiskt att flytta de här mäktiga
öppningsfönsterbågarna med bara en D+H
kedjemotor i serien CDP på varje och hålla

dem säkert stängda med endast två D+H
låsmotorer på varje.
Vilka var de speciella utmaningarna för
den här SHEV-lösningen?
Vid planeringen var formen, storleken
och den fönsterbågsvikt som det innebär
den springande punkten. Men även vid
tillverkningen var vi alla tvungna att titta
ordentligt så att de mycket tajta toleranserna
kunde uppfyllas vid monteringen av
motorerna på den förstärkta profilramen. Vid
det här projektet gick det inte att genomföra
standardfastsättningar och vi fick göra en ny
konstruktion för låsmotorernas medbringare.
I annat fall skulle det inte ha gått att stänga
de här enorma trekantiga fönsterbågarna
automatiskt igen ordentligt och säkerti.
Vad påverkade ert beslut att samarbeta
med D+H gruppen?
Sedan decennier litar vi på specialisterna hos
D+H gruppen. Vid fasadprojekt med komplexa
öppningselement för rök- och värmeventilation
vet vi vem vi måste kontakta. I Heilbronn hade
vi återigen experter som vi litar på vid vår sida
med Thomas Klaus von Hübler plus Ronald
Schwan och Dimitrij Moor från D+H.
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ciated sash weight were real sticking points.
And in production, we needed to be very careful
to ensure that the narrow tolerances could be
adhered to when installing the drives on the
reinforced frame profiles.
Standard fasteners were not feasible for this
project and the drivers of the lock drives needed
to be completely redesigned. Otherwise, we
would not have been able to close these enormous triangular sashes properly and securely
using automation.
What influenced your decision to work with
the D+H Group?
We have trusted the specialists at the D+H
Group for decades. For façade projects with
complex opening elements for smoke and heat
exhaust ventilation, we know who we need to
contact. Thanks to Thomas Klaus from Hübler,
and Ronald Schwan and Dimitrij Moor from
D+H, we once again had trusted experts on our
side in Heilbronn.

FOTON/PHOTOS: HÜBLER SICHERHEIT UND SERVICE GMBH, RUPERT APP GMBH & CO.
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ongratulations, Mr. Einsiedler! You
recently won the German metal construction award for the experimenta
façade in Heilbronn.
Yes, we did – and we’re proud of it. Our team
and our partners really worked well together in
Heilbronn, too. In the end, everything just fit.
How did you implement the necessary
smoke and heat exhaust solution when
constructing experimenta?
Backflow openings had to be created around the
circumference of the spiral chamber for mechanical smoke extraction. Due to the structure of
our façade, we needed to integrate a total of 16
opening sashes in eight of the triangles standing
on end. We are talking about sash dimensions
of about 2.5 metres wide and around 4.6 metres
high, with a sash weight of almost 1.5 tonnes.
Those are enormous window
dimensions. Is there a great deal of
expertise behind your solution?
Absolutely! After countless trials, together with
Hübler, we found a perfect drive and locking
solution for the reinforced window frame profiles
from Forster Profilsysteme AG from Arbon in
Switzerland. We actually succeeded in moving
these hefty opening sashes using just one D+H
chain drive from the CDP Series and kept them
closed with only two D+H lock drives each.
What were the particular challenges of this
SHEV solution?
During planning, the geometry, size and asso-

of the interior and exterior. Once on the roof, they
also get an impressive view of the Neckar valley.
This variety results from the materials used when
building the façade – glass and steel – and the special printing on the façade, with constantly alternating transparent and opaque elements.
One of the specifications during the planning of
the experimenta extension was the desire for high
sustainability standards in construction. Twofold,
congruent digital dot printing on the glass of the
façade made it possible to fulfil part of these standards. This printing reduces the heating and cooling
load in the building substantially, eliminating the
need for moving sunshades. The overall sustainable design of the new experimenta building was
awarded the diamond award from the German
Sustainable Building Council (DGNB). This makes
experimenta the first building to receive this distinction in the “Museum” category.
The client for experimenta is Schwarz Real
Estate GmbH, a sister company of Dieter Schwarz
Stiftung gGmbH. In line with the motto of “Promoting education, sharing knowledge, bravely facing
the future”, it promotes education and science. The
foundation as well as other sponsors enabled the
opening of the pre-existing experimenta science
centre building, created from the former Hagenbuch oilseed silo, in November 2009. In a space of
7,500 square metres, visitors could discover and get
a better understanding of science and technology.
The former experimenta was closed in the summer
of 2017 in order to build the spectacular extension

”VÅR STYRKA ÄR
ATT GENOMFÖRA
SPECIALLÖSNINGAR.”
THOMAS KLAUS

„OUR STRENGTH IS THE
IMPLEMENTATION OF
SPECIAL SOLUTIONS.“
THOMAS KLAUS
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VETENSKAP OCH FORSKNING finns
på otaliga stationer där man kan vara
praktiskt delaktig.
SCIENCE AND RESEARCH
can be touched at numerous hands-on
stations.

genom en underjordisk tunnel. Fram till stängningen
hade redan 1,3 miljoner intresserade, framför allt
barn, ungdomar och familjer, besökt experimenta.
Idag är experimenta med en yta på 25 000 kvadratmeter Tysklands största science-center – och delstaten Baden-Württembergs departement för kultur,
ungdomar och sport har officiellt erkänt experimenta
som en utbildningsplats och ett forskningscentrum
utanför skolan. Med det mångsidiga utbudet är experimenta en unik kunskaps- och upplevelsevärld
där besökarna själva blir till upptäckare.

and remodel the existing building of the former
Hagenbuch silo. Plans also involved connecting the
two buildings with an underground tunnel. Before
its closure, 1.3 million people, primarily children,
teens and families, had visited experimenta.
Today, experimenta has a usable area of
25,000 square metres and is Germany’s largest
science centre. The Ministry of Culture, Youth and
Sports of Baden-Württemberg officially recognized
experimenta as an out-of-school learning site and
research centre. Its wide range of offerings makes
experimenta a unique world of knowledge and experiences, where visitors become discoverers.

INUTI SPIRALEN hänger fyra
kreativitetsateljéer av glas. De
bildar den lysande kärnan i
kristallbyggnaden.
INSIDE THE SPIRAL,
four transparent creative
studios are hanging.
They form the luminous core
of the crystalline building.
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RIGORÖST KONTROLLERAT SKYDD
När det som för experimenta handlar om säkra räddningsvägar för hundratals människor måste
passande rök- och värmeventilation garanteras. För detta måste standarder uppfyllas

RIGOROUSLY TESTED PROTECTION When safe escape routes for hundreds
of people are needed, like at experimenta, effective smoke and heat exhaust ventilation must
be ensured. This means meeting standards

FOTON/PHOTOS: EXPERIMENTA GGMBH(2)
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byggnader där mycket publik rör sig måste omfattande rättsliga specifikationer beaktas för brandskyddet.
Därför måste ett optimalt brandskyddskoncept utvecklas just för sådana byggnader. Planeras t.ex. lokaler
i Tyskland vilka enskilt eller tillsammans rymmer fler
än 200 personer gäller en speciell förordning om samlingslokaler (Versammlungsstättenverordnung), vilken
definierar kraven på rökventilationen. Som en annan
aspekt i brandskyddet gäller specifikationerna i planoch bygglagen för rök- och värmeventilationssystem i
respektive land.
Vid brand leder i vanliga fall naturliga rök- och
värmeventilationsenheter bort heta rökgaser via en
aerodynamiskt effektiv rökgasventilationsyta. På
så vis säkerställs rökfria områden nära golvet och i
utrymnings- och räddningsvägar. De väsentliga komponenterna i ett rökventilationssystem kräver säkerhetstekniska certifikat. För varje byggprodukt i det här
systemet måste det därför intygas hos anmält organ att
den uppfyller kraven i specifika prestandaklasser för
respektive europeisk harmoniserad kontrollstandard i
standardserien EN 12101. Kraven regleras inom Europa
beroende på land, byggnadens användning och enligt
standardserien EN 12101-1 till 12101-10. Eftersom lokala standarder saknas, tillämpas dock specifikationerna i EN-standarden på många ställen i världen – delvis
också som ISO-standard.
I den nya byggnaden på experimenta var inget
naturligt fungerande rökventilationssystem möjligt.
För säkerheten i utställningslokalerna sörjer där ett
maskinellt rökgas- och värmeventilationssystem med
tilluftsöppningar som har automatiserats med produkter från D+H. Vid brand sugs rök och värme ut
från byggnaden med hjälp av rökventilationsfläktar.
Samtidigt strömmar en jämförbar mängd frisk luft in via
de stora, trekantiga öppningarna.
Det spelar ingen roll om det är naturligt eller maskinellt. De normativa kraven på rökventilationssystem
för komplexa byggnader är ofta mycket omfattande och
varierar beroende på land. Men just vid de här höga
kraven går det att dra nytta av tekniskt know-how hos
D+H och företagets partner.

I

MAIK SCHMEES, CTO för D+H
Mechatronic AG, är som ordförande för ISO/TC 21/SC 11 experten
på standarder kring rök- och
värmeventilation från byggnader.
MAIK SCHMEES, CTO of D+H
Mechatronic AG, is the chair of
ISO/TC 21/SC 11 and an expert
on standards for smoke and heat
exhaust ventilation from buildings.

Mer info om system för maskinell
rök- och värmeventilation från
D+H får du med QR-koden.
Use the QR code to learn
more about mechanical smoke
and heat exhaust ventilation
systems from D+H.

n buildings with high public traffic, extensive legal
specifications for fire protection must be observed.
An optimal fire protection strategy must be developed
specifically for these buildings. For example, any spaces
being planned in Germany that can hold more than 200
people, either in each space or in total, are subject to
the German Venue Regulation (VStättVO), which defines
the requirements for smoke extraction. As another
part of fire protection, smoke and heat exhaust systems
are subject to national building regulations.
Usually, in case of fire, natural smoke and heat
exhaust ventilators divert hot smoke and gases through
an aerodynamic smoke extraction area. This ensures
smoke-free areas close to the ground and in escape and
emergency routes. The important components of a smoke
extraction system require safety certificates. Therefore,
a notified body must verify that every construction
product of this system fulfils the requirements of
certain performance classes of the respective European
harmonized test standard in the standards series EN
12101. In Europe, the requirements are regulated by
country, by building use and in accordance with the
applicable standards series EN 12101-1 through 1210110. If there are no local standards, the specifications of
the EN standard are used in many places around the
world – sometimes as ISO standards.
In the new experimenta building, natural smoke
extraction was not possible. A mechanical smoke and
heat exhaust ventilation system ensures safety in the
exhibition rooms using intake air openings automated by
D+H products. In case of fire, smoke and heat are sucked
out of the building using smoke extraction fans. At the
same time, an equivalent amount of fresh air flows in
through the large triangular openings.
Whether natural or mechanical, the standardized
requirements for smoke extraction systems in complex
buildings are usually very extensive and vary by country.
But you can benefit from the technical expertise of
D+H and its partners for exactly.
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UPPGRADERING FÖR
FRAMGÅNGSRIK MODELL
Nyutvecklat kretskort, ny nätdel och förbättrad batterihantering: CPS-B är vår aktuella nykonstruktion som
avsevärt minskar monteringsarbetet särskilt med anläggningens kablage. Detta ser en multifunktionell,
nykonstruerad kapsling för den här kompakta styrcentralen till.
UPGRADE FOR SUCCESSFUL MODEL Redeveloped circuit board, new power supply unit and improved battery
management: the CPS-B is our latest redesign, which lowers installation effort significantly, especially when
wiring the system. This is ensured by the multifunctional, redesigned housing of this compact control panel.

V

id många byggprojekt innehåller anbudet för
elarbeten även installation av ett rök- och värmeventilationssystem. En typisk uppgift är då
rök- och värmeventilationen genom trapphuset. För
att styra de här ofta lite mindre rökventilationssystemen passar det att använda en kompakt rökventilationscentral från D+H. Den här klassikern bland
kompaktcentralerna har vi nu förbättrat ytterligare
och har då lagt stort värde på monterings- och servicevänlighet vid utvecklingen. Våra utvecklare utnyttjade då från första början våra montörers och kunders
omfattande praktiska kunskaper.

F

or many building projects, the tendering
process for the electrical work also includes
the installation of a smoke and heat exhaust
system. A typical requirement in this process is smoke
and heat exhaust ventilation through the stairwell.
For the controller of these SHEV systems, which are
usually fairly small in size, the use of a compact SHEV
control panel from D+H is recommended. We have
now made these classic compact control panels even
better by focussing on ease of installation and servicing. From the beginning, our developers took advantage of the accumulated practical knowledge of our
installers and customers.

BEKVÄMARE NÄTANSLUTNING

Nätkontakten är instickbar. En instickbar nätanslutning gör det
enkelt att vid behov bryta spänningen i centralen så att den blir
spänningslös.
CONVENIENT MAINS CONNECTION The mains connector
is pluggable. A pluggable mains connection makes it easy
to de-energise the system as needed using the control panel.

PRAKTISK DIN-SKENA

På en extra integrerad DIN-skena finns plats
för tilläggselement, som till exempel ett
tidsrelä med en maximal bredd på 29 mm.
PRACTICAL TOP HAT RAIL
An integrated top hat rail offers space for
additional elements, such as a time relay,
with a maximum width of 29 mm.

Godkännande för försäljningen av
CPS-B kommer preliminärt vid slutet
av 2021.
Sales authorisation of the CPS-B
anticipated at the end of 2021

KAPSLINGENS LOCK BORTTAGBART

Ett snäpplås håller locket stängt. För underhåll kan kapslingens
lock tas bort i ett läge på 90 grader.
REMOVABLE HOUSING COVER
A snap closure keeps the cover closed.
For maintenance, the housing cover can
be removed in the 90-degree position.
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OPTIMAL KABELHANTERING

De praktiska öppningarna för kabelingången sitter uppe, bak
och nere. Perfekt kabelhantering genom dragavlastningar, push-in-anslutningsklämmor för snabb anslutning samt användbara
hållare för WAGO-anslutningsklämmor.
OPTIMAL CABLE MANAGEMENT The practical openings
for the cable gland are on the top, rear and bottom.
Perfect cable management thanks to cable clamps,
push-in terminals for quick connection and
helpful holders for WAGO terminals.

MÅNGA ANSLUTNINGAR

Anslutningsklämmor utan skruvar för 1 grupp,
1 linje, 1 ventilationsknapp, 1 periferianslutning, 1 (specifikt nationellt) expansionsgränssnitt. Inställningsmöjligheter via DIP-brytare.
NUMEROUS CONNECTIONS
Screwless terminals for 1 group, 1 line,
1 ventilation button, 1 peripheral connection,
1 (country-specific) expansion interface.
Setting options using DIP switch.

ORGANISERAD
DOKUMENTHÅLLARE

Alla viktiga dokument förvaras i en praktisk hållare. Det skapar ordning och ger översikt.
ORGANISED DOCUMENT FOLDER
All important documents are stowed in a practical
holder. This ensures tidiness and manageability.

MYCKET ENKEL
KLICKMONTERING

Centralkretskortet kan monteras utan
verktyg. Som alternativ kan det monteras med fjäderklämmor på DIN-skena i
en extern kapsling eller ett styrskåp.
EASY CLICK INSTALLATION
The control board can be installed
without tools. As an option, it can be
mounted using spring-type terminals
to the top hat rail of a third-party
housing or control cabinet.

SÄKRAD NÖDSTRÖMSFÖRSÖRJNING
Integrerade batterier* garanterar driften
av anläggningen också vid strömavbrott.
Batterierna kan som alternativ fästas med
buntband på kapslingens fäste som säkring.

Monteringsvideon om CPS-B finns på
vår YouTube-kanal.
The installation video can be
found on our YouTube channel.

SECURED EMERGENCY POWER SUPPLY
Integrated batteries* guarantee operation
of the system even in case of a power cut.
There is an option to secure the batteries to
the holder of the housing using cable ties.

* ingår inte i leveransen
Not included in scope of supply
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EN UPPGIFT, TVÅ LÖSNINGAR
Ett rök- och värmeventilationssystem måste ju alltid fungera, det är givet. Men det perfekta utförandet beror på var
det används – okomplicerat i ett trapphus (nedan) eller komplext som i den här skolan i Australien (höger).
ONE JOB, TWO SOLUTIONS Obviously, a smoke and heat exhaust system needs to be functional at all times.
But the ideal conﬁguration depends on where it is to be used – whether a simple installation in a stairwell (below)
or a complex one as in this Australian school (right).

MOTOR I SERIEN ZA
Kraftfull ZA-kuggstångsmotor ﬂyttar pålitligt
takfönster och ljuskupoler.
RÖKDETEKTOR
Rökdetektorer enligt principen
för spritt ljus eller principen
med termisk differential
påkallar uppmärksamheten i
brandsituationer.

ZA SERIES DRIVE
Powerful ZA rack and pinion drives move
roof windows and skylights reliably.

RÖKVENTILATIONSKNAPP
I SERIEN RT
Med någon av de
här markanta SHEVmanöverpanelerna går det
att utlösa eller återställa ett
rökventilationssystem.
RT SERIES SMOKE
VENT BUTTON
One of these distinctive SHEV
control panels can be used to
trigger or reset a SHEV system.

STYRCENTRAL I SERIEN CPS-B
En kompakt SHEV-styrcentral som
den helt nyutvecklade CPS-B ger
pålitlig säkerhet och komfort i
trapphus.
CPS-B SERIES
CONTROL PANELS
A compact SHEV control panel,
such as the completely redeveloped
CPS-B, reliably ensures safety and
comfort in stairwells.

Som tillval går det dessutom att ansluta en vädersensor. As an option, the connection of a weather sensor is also possible.

FOTON/PHOTOS: D+H MECHATRONIC AG (6), ISTOCK(3), AEROSHOTS AUSTRALIA (4)

FIRE DETECTOR
Smoke detectors operating
according to the scattered
light or thermal differential
principle raise the alert in
ﬁre situations.
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IMPONERANDE Många bågelement ger Main Gym,
uppfört 2020 i Melbourne, ett ansikte – och imponerar
också inifrån.
STRIKING Numerous curved elements characterise
the outside of the main gym, built in Melbourne in 2020,
while also making a statement on the inside.

ARKITEKTUR OCH
TEKNIK ÄR I FORM!
INTELLIGENT Ljusbanden i vyn i hallen (foto ovan) och från
fågelperspektiv (nedan). Enskilda fönsterelement kan styras och öppnas
med pekskärm och automatiskt vid brand.
INTELLIGENT The continuous rooﬂights as seen from inside the gym
(top) and from a bird‘s-eye view (above). Individual window elements are
controlled on a touchscreen and open automatically in case of ﬁre.

Här ﬁnns mer information
Additional information
can be found here

De nya byggnaderna för Penleigh & Essendon Grammar School (PEGS) i Keilor East,
Melbourne är verkligen uttrycksfulla. Särskilt multifunktionsbyggnaden imponerar med
det unika formspråket. Men inte bara vid första ögonkastet. Här skulle från början lamellfönster installeras men den australiska D+H partnern EBSA föreslog ett lockande alternativ
med fem 40 meter långa ljusband i taket. En fullträff estetiskt, ekonomiskt och tekniskt.
Det som används är 89 fönstermotorer, fem CPS-M-styrcentraler och ACB-bussteknologin
från D+H, som kopplar samman alla komponenter i anläggningen. Med pekskärm går
det att styra och programmera alla funktioner såsom daglig naturlig ventilation. Denna
exceptionella SHEV/KNV-lösning tilldelades 2020 en D+H Atmosphere Award.
BRINGING FORM TO ARCHITECTURE AND TECHNOLOGY!
The new buildings at Penleigh & Essendon Grammar School (PEGS) in Keilor East,
Melbourne make an expressive statement. This is especially true of the multi-purpose
hall with its unique design style – and not just at ﬁrst glance. The original plan was to
install louvre windows, but Australian D+H partner EBSA recommended an impressive
alternative: ﬁve 40-metre-long continuous rooﬂights. It was an aesthetically,
economically and technically winning solution. The system in use includes 89 window
drives, ﬁve CPS-M control panels and ACB bus technology from D+H connecting all
the various components. Functions such as daily natural ventilation can be controlled
and programmed on a touchscreen. In 2020 this exceptional SHEV/controlled
natural ventilation solution won a D+H Atmosphere Award.
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FAKTA I SIFFROR
D+H är en pionjär inom elmotordriven rökventilation och banbrytare för den orangefärgade manöverpanelen för ett rökventilationssystem. Porträtt av en branschikon med en färg som har blivit standard.
D+H is a pioneer in motorised smoke extraction and the innovator of the orange operation
panel for SHEV systems. Portrait of an industry icon, the colour of which became the standard.

1992

VDS 2592
DENNA RIKTLINJE kräver idag
uttryckligen färgen djuporange
enligt RAL 2011 på kapslingen
på en manuell aktivering i ett
rökventilationssystem. Denna färg
har D+H alltid föredragit.

HELMUT KERN,
medlem i ägarfamiljen
för D+H, ritar den
symbol för ett rök- och
värmeventilationssystem
som idag är känd i hela
världen.
HELMUT KERN,
member of the owner
family of D+H, draws
the symbol for a smoke
and heat exhaust
system known around
the world today.

THIS DIRECTIVE
today expressly requires the
deep orange colour RAL 2011 for
the housing of a manual control
unit in a natural SHEV system.
This colour was preferred by D+H
from the beginning.

DH-PARTNER.COM

1 100 000

D+H bästsäljaren RT 45 och dess föregångare har sålts fler än
en miljon gånger globalt sedan företaget grundades år 1968.
Since the company was founded in 1968,
D+H best-seller RT 45 and its predecessors have been
sold more than a million times around the world.

RT 45

Så heter den orangefärgade D+H rökventilationsknappen som
är till för att utlösa eller
återställa ett rökventilationssystem. Den blev
snabbt branschens ikon
och är idag den alternativa loggan för D+H.

ORANGE D+H SMOKE
VENT BUTTON RT 45
is used to trigger or
reset a SHEV system.
It quickly became
an icon in the industry
and is the alternative
logo of D+H today.

