
Et klart udgangspunkt 
For at få de bedste resultater, er det vigtigt at være bevidst om, hvordan du bruger din 
lejlighed og hvilke forventninger du har til dit indeklima. Hvilke krav stiller du og er de 
realistiske?

Ventilationsanlæg
Undgå så vidt muligt at regulere på ventilationsanlæggets ventiler i din lejlighed: Når an-
lægget kører som tiltænkt, sikrer det dig et godt indeklima.  Din boligeforening sørger for 
at servicere selve anlægget.

Genanvendelse af varme
Ventilationsanlægget bruger varmegenvinding. Det betyder, at varmen i lejligheden genan-
vendes: Når varm, brugt luft suges ud af lejligheden passerer den tæt forbi frisk udeluft, 
der samtidig blæses ind. På den måde varmes den kolde luft op. 
Den brugte og den friske luft er adskilt af en membran, så det er altid helt frisk luft, der 
blæses ind i din lejlighed. Varmegenvindingen betyder, at anlægget er mere energieffektivt, 
fordi der skal bruges mindre energi på at opvarme kold luft i forhold til f.eks. åbning af vin-
duer eller udsugning, som din bolig oprindeligt havde.
 
Bedre luftkvalitet
Ventilation har stor betydning for indeklimaet og særligt luftkvaliteten kan forbedres mar-
kant med et ventilationsanlæg. Anlægget filtrerer luften udefra, så du undgår eksempelvis 
at få pollen og partikler fra f.eks. bilos ind i dit hjem. Samtidig gør god ventilation, at risi-
koen for skimmelvækst mindskes.

Træk
Nogle beboere kan opleve ventilationen som træk. Vær der-
for opmærksom på, hvor du placerer dine møbler. Sørg sam-
tidig for, at der ikke er noget, der blokerer for anlægget, der 
hvor det blæser luft ind.
Varm luft stiger opad. Derfor er den luft der blæses ind nødt 
til at være et par grader koldere end den luft der allerede 
er i lejligheden. På den måde sikres, at den friske, rene luft 
ikke bliver hængende under loftet, men rent faktisk daler 
ned til dig som beboer og fordeler sig i alle rummene.

KØKKEN & BAD
I køkken og bad suges den brugte luft ud af lejligheden gen-
nem ventilerne.
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Rengøring af udsugningsventiler 
Udsugningsventilerne sørger for den rigtige mængde luft til lejligheden. De er tilpasset en 
bestemt luftmængde, der passer til bygningen og lejligheden. Hvis denne indstilling ændres 
eller ventilen tilstoppes, kan det påvirke både din og andres lejligheder. Undgå derfor altid 
at røre midten af ventilen, som kan ændre indstillingen. 

Kontrolventilerne kan tilstoppe og skal derfor rengøres. Det er nemt: Skru hele ventilen 
ud - uden at dreje på midten - og støvsug filtret. Tør selve ventilen af med en fugtig klud. 
Undgå at skrue på ventilen eller skille den ad for ikke at påvirke indstillingen af luftmæn-
gen.

STUE & SOVEVÆRELSE
I stue og soveværelse blæses der luft ind i lejligheden gennem ventilerne.

Støvringe
Der hvor ventilationsanlægget blæser luft ind i lejlighe-
den, kan der sætte sig en ring af støv. Det skyldes ikke 
den luft, der blæses ind, men at der hvirvles op i støv, 
som i forvejen er i lejligheden. Ringen kan let støvsuges 
eller fjernes med en tør klud. 

Brug af emhætte
En emhætte med central motor vil ofte støje mindre end man kan have været vant til. Det 
betyder ikke, at den er mindre effektiv. Husk at sikre dig om emhætten tændes ved udtræk 
eller om der skal trykkes på en knap. 

Hvis emhætten er koblet på ventilationsanlæggets udsugning, er det vigtigt at rengøre fil-
tret i emhætten. Dette filter beskytter anlægget i hele bygningen mod fedt og snavs. Ofte 

kan filtret rengøres i opvaskemaskine. 

1. Fjern fedtfiltret fra emhætten
2. Læg filtret i blød i varmt vand og opvaskemiddel 
og vaske det med en opvaskebørste. Alternativt kan 
du lægge filtret i opvaskemaskinen. Vask på normalt 
program og uden porcelæn og metalredskaber i ma-
skinen (se instruktioner for emhætte i mappen med 
driftsinstruktioner).
3. Tør filtret grundigt.
4. Tør emhætten af med en opvredet klud.
5. Sæt filtret på plads.

Åbning af vinduer
I Danmark har vi altid været vant til at ventilere ved at åbne vinduerne. 
I takt med at vores boliger er blevet mere tætte, er det dog ikke til-
strækkeligt, så vi må gøre, som vores naboer i Tyskland og Sverige har 
gjort de sidste 30 år, nemlig at installere ventilation med varmegenvin-
ding. Med ventilationsanlægget er det som udgangspunkt ikke længere 
nødvendigt at åbne vinduerne - anlægget sørger for en god luftkvalitet. 
Der kan være situationer, hvor det alligevel giver mening at lufte ud, 
eksempelvis hvis der er mange mennesker i lejligheden eller på varme 
sommerdage.

Hvis du alligevel lufter ud  i f.eks kolde perioder, skal du være opmærksom på, at det påvir-
ker dit energiforbrug: Ved udluftning kan anlægget ikke genanvende varmen i din lejlighed. 
I stedet skal der bruges ekstra energi på at opvarme den kolde luft.

Men der er ingen restriktioner - det er dig der bestemmer og  dig der bedst føler, hvordan 
dit  indeklima er  bedst.
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