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VENTILATION

Servicerapport
Tjek om der foreligger en servicerapport (drifts- og vedligehold-
elsesmanual jf. BR18 og DS447)

Er der lavet service inden for de sidste 12 måneder?

Tjek om producenten af anlægget har oplyst et hyppigere interval 
end det her anbefalede.

Det anbefales, at få udført servicegennemgang mindst 
én gang årligt af en ventilationstekniker, som udar-
bejder en servicerapport (drifts- og vedligeholdelses-
manual) for udsugningssanlægget.

Det anbefales, at ejendomsserviceteknikeren går med 
ventilationsteknikeren rundt, når der udføres gennem-
gang af udsugningsanlægget.

Minimum en gang 
årligt

Luftstrømme - Udsugning
Tjek at den målte luftstrøm i servicerapporten stemmer overens 
med den dimensionerede luftstrøm. 

Tjek at der er tilstrækkeligt udsugning i køkken og bad/toilet: 
Minimum 15 l/s eller 54 m³/h for kombineret bad og toilet. 
Minimum 20 l/s eller 72m³/h for køkken.
Minimum 10 l/s eller 36 m³/h for toilet alene.  

Alle lejligheder skal som minimum have tilført friskluft svarende 
til 0,3 l/s pr. m2 opvarmet etageareal. Dette vil typisk ske gennem 
friskluftventiler i facaden. 

Eksempel: 60m2 lejlighed skal minimum have et grundluftskifte sva-
rende til 18 l/s. 
Derudover skal der være mulighed for forceret udsugning i køkken, 
bad og toilet.

Hvis den målte luftstrøm ikke passer med det oplyste i 
servicerapporten, kan det skyldes, at nogle af  
beboerne har lukket deres friskluftventiler eller stop-
pet udsugningsaggregaterne til. 

Det kan være nødvendigt at oplyse beboerne om  
korrekt brug af friskluftventiler, emhætte og  
armaturer i lejlighederne.

Hvis der er fejl/mangler på selve ventilationsanlægget 
bør det fremgå af servicerapporten.

Minimum en gang 
årligt i forbindelse 
med servicetjek og 
gerne egenkontrol 
halv årligt
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Ventilator og motor
Tjek i servicerapporten om de er gennemgået 
inden for de sidste 12 måneder. 
Lyt efter om der er opstået mislyde eller an-
lægget lyder anderledes end normalt.

Hvis der er opstået mislyde på anlægget siden sidste gennemgang,  
kontakt da ventilationstekniker.

Hvis mislydene skyldes fx snavs eller papir i hjulet, kan du evt. selv fjerne 
det.

Minimum en gang 
årligt i forbindelse 
med servicetjek og 
gerne egenkontrol 
halvårligt.

Remme 
Tjek i servicerapporten om de er kontrolleret 
ved seneste servicetjek. 
Egenkontrol af remmene udføres ved at
• Ventilatoren stoppes. 
• Kileremmenes tilstand kontrolleres. 
Remme skal være hele, uden revner og/eller 
flossede kanter samt være stramme. Beska-
digede eller slappe remme udskiftes. 

Hvis remmen er hoppet af eller den vurderes at sidde løst kontakt da  
ventilationstekniker.

Minimum en gang 
årligt i forbindelse 
med servicetjek og 
gerne egenkontrol 
halvårligt.

Taghætte
Tjek at de er intakte og at det fx ikke kan regne 
ned gennem dem.

Tjek at taghætten ikke er tilstoppet. 

Defekte taghætter skal udskiftes. 

For at undgå unødvendigt tryktab anbefales det, at taghættens dimension 
er  minimum en standard-dimension større end kanalen. 
 
Hvis ikke du kan komme til selve taghætten, kan der evt. foretages en 
trykmåling. Er der ændringer i tryk, kontakt ventilationstekniker.    

Årligt

Erstatningsluft 
Sørg for at friskluftventilerne i facaden ikke er 
tilstoppede eller lukkede, så der kan komme 
tilstrækkeligt erstatningsluft til ejendommen. 

Typisk sidder friskluftsventiler/spjæld placeret i facaden og kan reguleres 
fra lejlighederne. 
Det kan derfor være nødvendigt at overlade opgaven til beboerne selv, 
fx med en instruktion i brugen af ventiler/spjæld og konsekvenserne ved 
forkert brug. 
Brug film til oplysning for beboerne.  
www.teknologisk.dk/driftogvedligehold

Årligt
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Brandsikring / røgventilation
Hvis anlægget er opsat efter 1973 skal det følge 
gældende reglement, DS428. 
 
Tjek om der udføres årligt service ifølge DS428 
på anlægget .
 
Funktionsafprøv eventuelle røgalarmer i alle 
opgangene. 

BR18: Det er ejeren, brugeren eller en heraf 
udpeget driftsansvarlig person, som er ansvarlig 
for at brug, drift, kontrol og vedligehold af 
brandsikringen overholdes.

Ved manglende service, kontakt ansvarlig person. Årligt
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