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OM VARMEREGULERING

Regu leri ng af varmeniveauet
Den temperatur, vi oplever som behagelig, er i vidt omfang styret af, hvordan vi klader os. Herudover er
nogle af os folsomme overfor den temperatur, vi fgler ved fgdderne, mens andre er fglsomme overfor
temperaturen i hovedhojde. Varmebehov er siledes meget individuelt, men de fleste opfatter en
temperatur pA 20-22C, som en behagelig temperatur. Jo hojere temperatur du holder om vinteren, jo
storre bliver din varmeregning. For at sikre et lavt energiforbrug er dit varmeanleg dimensioneret til
dette niveau. Ved falles anleg er reguleringen ogs6 indrettet til dette niveau. Nedsatter du omvendt
temperaturen for meget, oges risikoen for, at luften i lejligheden bliver for fugtig. Da en del af
materialerne i boligen udvider/trekker sig sammen i forhold til temperaturniveauet, siger erfaringen, at
du ikke vedvarende bsr have temperaturer over 27C, og under 17C.

Det kan v@re en stor hjalp at registrere temperaturen med et termometer, da det kan vare svert at
marke smA temperaturforskelle, og da en forskel pA 1C kan betyde ca. 5 o/o ph varmeregningen. Velger
du at nedsette temperaturen f. eks om natten, eller hvis du er bortrejst i en periode, bor du undlade at
nedsette den til under ca. 17C, da temperaturer under 17C giver et forhojet fugtniveau i boligen, som pA
lengere sigt kan oge risikoen for fugtproblemer.

Om sommeren vil du, specielt ved store sydJsydvestvendte vinduer, kunne opleve, at sollyset giver et
meget stort varmetilskud. En indvendig afskermning f. eks ved persienner vil kunne begranse
problemet lidt, men skal temperaturen for alvor sattes ned, vil det vere nsdvendigt med en kraftig
udluftning om aftenen, ndr den udvendige lufttemperatur er faldet.

Om vinteren vil du altid opleve omrider tat p6 vinduerne som en kolig zone. Dette skyldes at vinduer
isolerer markant ringere end veggene, og derfor vil have en lavere overflade temperatur. Dette opleves
som kuldestrAling, og kan begrenses ved f.eks. at opsattes et gardin. Men om vinteren bor
stillesiddende ophold tet p6 vinduer undg6s, da man vil vare tilbojelig til at heve den generelle
temperatur - og dermed energiforbruget - for at begrense kuldestrilingen.

Automatis k varmereguleri ng
Der er indbygget en automatik i dit varmeanleg, der sikrer, at varmeniveauet i det vesentlige folger den
udvendige temperatur. Automatikken regulerer ogsA for de meget betydelige varmebidrag, vi f6r fra os
selv og vores elektriske apparater.

Har du egen varmekilde, f.eks. naturgasfyr, sidder reguleringen for den udvendige temperatur ifurets
styring, og her vil ogsi vere mulighed for indkodning af en tidsstyring, f.eks. natsankning. Reguleringen
for lokale varmebidrag sker ved radiatorernes/ gulwarmens termostatventiler.

Har ejendommen central varmeforsyning ligger styringen for den udvendige temperatur her, mens
reguleringen for lokale varmebidrag ogs6 her sker ved termostatventilerne.

Man uel varmereg uleri ng
Du har kun mulighed for at regulere temperaturen centralt, hvis du har egen varmekilde. Men du kan
altid regulere manuelt i de enkelte rum ved at stille radiatorernes termostatventiler. For at sikre et
varmemsnster, der passer netop dig og dine vaner, er det nsdvendigt at prsve sig lidt frem i starten med
forskellige indstillinger. Du skal vare opmarksom pd, at der 96r en vis tid 1ar en ny temperatur-ligevegt
har indfundet sig. Specielt gulwarme er langsomt reagerende.
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OM LUFTFUGTIGHED

Vanddamp
Luften der omgiver os indeholder fugt i form af vanddamp. Via aktiviteter som madlavning, badning,
torring af taj, potteplanter - men ogsA bare ved os selv - tilfsrer vi luften betydelige fugtmangder. Et hojt
indhold af vanddamp er den vigtigste Arsag til et dArligt indeklima og kan ogsi give egentlige fugtskader.
Et hojt fugtniveau er ogsi grundlaget for skimmelsvampe og husstovmider, der begge kan give
allergiske reaktioner. Derfor er det vigtigt at sikre udskiftning af luften i boligen.
Materialer og den byggeteknik, der er benyttet ved bygningen af din bolig gor derudover, at der i en
nyopfort bolig altid er en naturlig resffugt i materialerne, der langsomt afgives til boligens luft.
Derfor er det specielt i det fsrste Ar til halvandet efter, at du har overtaget boligen, ekstra vigtigt at lufte
regelmessigt ud.

Mekanisk udsugning
For at sikre et vist luftskifte er din lejlighed udstyret med mekanisk udsugning, dels gennem emhetten,
dels gennem en udsugningsventil i badeverelset. For at denne udsugning kan virke optimal, er der
monteret ventiler i facaden, der sikrer erstatning for den luft, der suges ud. Disse ventiler bor derfor altid
sti Abne, is@r ved madlavning og ved badning. Specielt om vinteren, hvor det er kold luft udefra, der
suges ind, kan det opleves som trak. Der er derfor mulighed for at lukke ventilerne, hvis du f. eks sidder
stille i narheden af 6n. Men ventilen bor ikke efterlades lukket.

Kortvarig udluftning
Den mekaniske udsugning er normalt ikke tilstrakkeligt til - alene - at sikre, at luften i lejligheden opleves
frisk, og at fugtigheden holdes nede. Det anbefales derfor, at udfore en effektiv udluftning 1-2 gange i
dognet ved i 5-10 minutter at skabe egentlig gennemtrak i lejligheden. lser om vinteren er en kraftig,
kortvarig udluftning at foretrakke frem for f. eks at have et vindue pA klem i en lengere periode. Du
opndr en nemlig en udskiftning af luften, uden at vegge, msbler etc. akales. Og da det er relativt billigt
at opvarme den udskiftede luft, sparer du ved korte udluftninger den vesentligt dyrere opvarmning af
boligens tunge dele.

Om sommeren kan det vere fristende at sikre lidt udluftning ved at efterlade et eller flere vinduer 6bne.
Gsr du det, bsr du dels vere opmarksom pd risikoen for indbrud, hvis du forlader lejligheden, dels p6
risikoen for ddrligt vejr. Holderne pA dine vinduer er ikke beregnet p6 at holde vinduerne i dArligt vejr, og
du kan risikere, at de bleser op ved kraftig vind. Desuden er der ved kraftig regn og blast en stor risiko
for, at der bleses vand ind i lejligheden, hvilket f. eks tragulve normalt ikke tAler.

Miling af luftfugtighed
Desverre er vi som mennesker ikke udstyret med en fugtsans. Derfor kan det vare en hjalp at bruge et
hygrometer. Fugtigheden bor ikke v@re over 50 o/o RH om vinteren, og ca. 70 % RH om sommeren.
Mulige indikationer af for haj fugtighed er f. eks en jordslAet lugt, indvendig dug pi ruderne, gulve der
rejser sig, dore der binder og fugtskjolder, f. eks bag ved skabe placeret mod ydervegge. Omvendt bsr
fugtigheden heller ikke vere for lav, hvilket typisk kan vere et problem om vinteren. En vedvarende lav
fugtighed under 30 Yo RH vil kunne medfore mindre revner i vegge og pa tregulve.
Er du vek fra din lejlighed i en lengere periode, bor du arrangere, at den stadig udluftes regelmessigt,
ligesom du ikke bsr nedsette opvarmningen for voldsomt jvf. afsnittet om varmeregulering ovenfor. Om
vinteren kan det ogsi v@re nsdvendigt at befugte luften.

Allergi
Lider du af allergi, er det serligt luftens fugtighed , du bar vare opmerksom pi. Der findes en rekke
pjecer udgivet af Statens Byggeforsknings Institut, samt Astma- og Allergiforbundet, der kan give dig
yderligere information og som kan lAnes pa biblioteket.

OM LYD

Lydisolering
Din lejlighed er lydisoleret svarende til lovens krav. Det sikrer en hoj grad af lydisolering for den enkelte
lejfighed, men det forhindrer ikke, at du vil kunne hare dine naboer, iser nir du selv har det stille.
Specielt hvis du kommer fra et parcelhus, kr@ver de nye lyde typisk lidt tilvenning.
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Undge fughkader'lult uinduet op !
I Luftsn i en lellighed kan hurligt blive lor lugtig som folgo af fx I Selv om der skal €pares pA varmon. md sparaiveren ikke lsre til
madlavning. vask, badnlng og vanding af potteplanter. Oen fugtige fugtig rumluft og dArlig lultkvalilet. Heldigvis koster opvarmning al
luft kan vare Arsag til lugtd<ader (ml€plettor] og til sundhedsska- dmelige rnnngder frisklult ikke ds stors penge.
deligo p&virkninger (husstormider). I Der opstAr ferrest lugtproblemer, hvis alle runr holdos nogen-
I Mange tror, al en lejlighed "vonlilqrer sig solv", men det er lunds ensarlet opvarmode.
sJaldenttilfeldet"BeboemomAdedorsolvsorgelor,etderudluftee t I nyopforte lojligheder kan der forekomme byggofugt. Udluft
lilslrah'koligt til at ljeme dan fugt, der opstAr i lefligheden. der{or sarligt megel i det forste Ars lid efter indllytnlng i en ny
I I nyare ejendomme findos normall et makanisk vontlationean- lejlighod.
lag, som ljemer lufton fra kskkon og bad gonn€m udsugningeven- I Vinduesudskiflning eller anbringalse af tetningslister pb dare
tiler i eller nar loflel. Disso skal vprE &bne og holdes rene lor al ellarvinduer kan gore en lojlighod sA lat, al der or behov forflere
virke etfeldivt. Ofle findes ogei udoluftvontiler i oller npr vod udldlnlnger end fsr,
vinduemo.Herfrakommerdenluft,somsenereeugosudgonnem I lsarhrorderryges,erdetengodid6allidalholdoudeluftventiler
kskken og bad. Disse venlllorboraltid holdes Abrp. Abne ellor at lada "trpkrudar" slA pA klem,
tr | aldro ejendornme med rlrekruder" -emA venlilationsruder- I Kontakt I origt straks vicoved eller inspoktsr, hvis dor opetAr
kan dat vare nsdvend[$ allid at have dem p& klem lor at fA nok lugtproblemer. FeJl er letlesl at afhJ*lpe, hvis dor gribes ind med
frlskluft. det eamme.
I HUSK: WTT SANNEGET UD, AT DER IKKE KOMMEN OUE PA T HUSK ET GODT INDEKLIMA FOHUDSIETTEH GCID VENTI-
RUDERNE. ISTION.

I Luft ud et par gange om dagen oller benyt udeluftvenliler.
hvis sAdanne findes.
! llvis rudeme bogynder at dugge, sA sorg for mEre ud-
luftning.
|l Luk ikke helt for varmen i nrm, som ikke benyttes.
I Anbring ikke skabe eller stsne msbler hefl tat op mod
en yderveeg - rumluften skal kunne clrkulere bagom, ellers
kan derkomme mugpletter pd vaggen.

I SOVerUm

I Luft ud og sorg for, at sengetrajet bliver luttet hver morgen.
I Vend madrasserne at og til.
: Lad ikke soverum vare helt uopvarmede,
I Hvis rudeme dugger. sA sorg for bedre udluftning til det
fri eller eventuelt lil boligens andre rum.

i baderum

I Tilslop eller luk alddg aftraksibning eller udsugnings-
ventil.
I Undge sd vidt muligt tojvask og iseer tojtorring ilejlighe-
den - rnen kan del ikke undgds, si benyt baderummet og
sorg for god udluftning.
f Luft godt ud efter badning.
I Afkast af varm og fugtig luft fra tsnetumbleren bor lsres
direktetil det fri.

i ksl*en

I Tilstop eller luk aldrig af$eks&bning eller udsugnings-
ventil.
t Luk helt op for uldsugningsventil eller lad kskkenventi-
lator eller emhatte ksre for fuld kraft under madlavning.
I Lag lig pi gryder under madlavning, si kommer der
ikke si megen fugtighed ud i ksktenet.
I Luft godt td urrder og efter madlavning.
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