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TJEKLISTE

Din bolig er fuldt udstyret med tekniske installationer for ventilation, svarende til dagens standard.
Installationerne passer i det vasentlige sig selv, dog er Verd at vide om ventilation, et overblik over,
hvad du generelt bor vere opmerksom pi i vedligeholdelsen af disse installationer. Du bsr altid
regelmessigt efterse og servicere installationerne jfr. de vedlagte bygningsdelskort. Det kan vere en
fordel pi visse af installationerne at entrere med en fagmand, der foretager de regelmessige eftersyn.
Det gor du ved at oprette en serviceaftale.

At gore:

VENTILATION
. hold altid ventiler ifacader ibne
. rengor regelmessigt emhettens filter
. aftsr regelmessigt kontrolventil i badevarelse

VENTI LATI O NS I NSTAL LATI O N ER

Ventilationsanlag
Din bolig er udstyret med et ventilationsanleg til sikring af en vis grundudsugning. Der suges dels
gennem den sAkaldte kontrolventil i badeverelset, dels gennem emhatten. For at sikre den nsdvendige
erstatningsluft, og at anlegget suger det, det skal, er det nsdvendigt, at ventilerne ifacaden altid holdes
6bne. Ventilationsanlegget er et sAkaldt central-anlag, hvor man ved indstilling af reguleringsspjaldet
sikrer, at suget bliver det samme i hver bolig. Af samme grund mA der ikke opsattes f.eks. emhetter
med egen motor eller emhetter af anden type end den eksisterende, da det kan betyde, at boligens
afkastluft presses ind i en anden bolig.

Emhatte
Grundet store stojkrav til emhatter i etageboliger, vil du opleve, at din emhatte er markant mere
stojsvag, end hvad du kender fra f.eks. enfamiliehuse. Suget i den kan af samme 6rsag v€re en del
mindre. For dog at sikre mest muligt sug bor du regelmessigt tage emhettens filter ned og gore det
rent, f.eks. i opvaskemaskinen. Det er vigtigt at rengore filteret efter behov, dog mindst hver anden
mined. Specielt hvis du steger meget eller bruger friture, kan der hurtigt ske fedtafsetning i filteret.
Filteret taget ud og gores rent med almindeligt opvaskemiddel. Du finder i produktbladet en anvisning
for, hvordan det gores.
Emhetten kan udvendigt rengores med varmt vand tilsat rengoringsmiddel. Er den udfsrt i rustfrit st6l
findes der specialmidler i handlen til polering.

Kontrolventil
Badeverelsets kontrolventil bsr regelmessigt aftsrres med en fugtet klud, evt. kan du forsigtigt
stovsuge den. Du bor undgA at endre pA ventilens indstilling, dvs. hvor langt den midterste kone er
skruet ind.

Eftersyn og service
Bortset fra ovenstAende rengoring, og en evt. udskiftning af emhettens lyskilde er ingen sarlig service
pAkrevet.

Reparation - udskiftning
Da ventilationen indgir i et anleg, der er felles for ejendommen, bsr du ikke selv give dig i kast med
reparationer endsige udskiftninger af dette.
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