
Som driftsansvarlig er du ansvarlig for, at der bliver udført et årligt serviceeftersyn på 
ejendommens ventilationsanlæg. Serviceeftersynet skal munde ud i en rapport. Denne 
rapport skal gælde for hele ventilationsaggregatet og ikke kun enkelte dele. Dog er det 
ikke nødvendigt at gennemgå kanaler og armaturerne i de enkelte boliger.

På næste side ses Vent-ordningens liste over de anbefalede tjekpunkter for serviceefter-
synet. Stil krav til at serviceteknikeren gennemgår disse punkter hvert år. 

Gennemgang af rapporten
Der kan være punkter eller bemærkninger i rapporten, som er henvendt til den driftsans-
varlige. Fx om en komponent bør udskiftes eller repareres. 

Luftstrømmen
Som et led i gennemgangen bør der laves en måling af luftstrømmen. Denne sammen-
lignes med den oprindelig dimensionerede luftstrøm. Hvis luftstrømmen er markant 
ændret, skal der reageres her på. Vær opmærksom på, at fejlen ikke nødvendigvis er på 
ventilationsanlægget, men fx kan være forårsaget af tilstoppede kontrolventiler i boliger 
eller ændring i brugsmønsteret.
Kontroller også om luftstrømmen overholder lovgivningens minimumskrav [l/s pr. m²].

Yderligere vedligehold og eftersyn
Det anbefales at ventilationsanlæg tilses oftere end én gang årligt. Dette kan du som 
driftsansvarlig sagtens selv gøre. Kvartalsvis bør du:
• Lytte efter mislyde fra motorer.
• Tjekke filtervagten og om nødvendigt skifte filtrene.
• Tjekke filtrene for eventuelle skader.
• Tjekke, at der ikke er varme på varmefladen om sommeren, og at der er det om vin-

teren og at bypass er lukket ved aktiv varmeflade.
• Tjekke, at eventuelle remme stadig sidder stramt.
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Beskrivelse af de 10 servicetjekpunkter

1. Kontrol og rensning af aggregat 
• Spjæld 
• Varmegenvinding 
• Køleflade 
• Varmeflade 
• Ventilator/motor 
• Aggregathus 
• Indtag-og afkastriste

2. Kontrol og justering af spjæld 
• Fysisk visuel inspektion af spjældgang (0-90 og 90-0 grader) 
• Overensstemmelse mellem spjældgang og pilvisning på    
 aggregatet 
• Tæthed 

3. Kontrol og eventuel udskiftning af filter 
• Type og størrelse 
• Visuel vurdering af tæthed mellem filter og ramme 
• Differenstrykmålere 

4. Kontrol af varmegenvinding 
• Afløbsforhold 
• Tilstand af remme og rotationsretning 
• Måling af frostsikringstemperatur 
• Kontrol af bypassspjæld/blandespjæld

5. Kontrol af køle- og varmeflade 
• Kontrol af evt. beskadigede lameller 
• Kontrol af afløbsforhold 

6. Kontrol af ventilatorer og motorer 
• Slid på evt. remtræk 
• Evt. udskiftning af kileremme 
• Tilstand på svingningsdæmpere 
• Tilstand af evt. fleksible forbindelser 
• Tilstand for lejer 
• Rotationsretningen 

7, Funktionsafprøvning af start og stop 
• Spjæld lukker 
• Cirkulationspumpe til køle- og varmeflade lukker 

8.Funktionsafprøvning af frostautomatik 
• Ventilator stopper 
• Spjæld lukker 
• Ventil til varmeflade åbner 
• Cirkulationspumpe starter

9.Funktionsafprøvning af brandtermostat 
• Ventilator stopper 
• Spjæld lukker 

10.Kontrol af regulering 
• Visuel kontrol af driftstider/ur 
• Umiddelbare visuelle observationer
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