Så här fungerar ventilationen i er lägenhet
Mekanisk frånluftsventilation med återvinning (FX-ventilation)
På taket eller på vinden finns det en frånluftsfläkt som via ett kanalsystem suger ut
den gamla luften från lägenheten, så kallad frånluft. Frånluften sugs ut via ventiler
från kök, badrum/WC och eventuellt även från klädkammare. Vid frånluftsfläkten
finns det ett återvinningsbatteri som tar hand om energin i den varma frånluften.
Denna energi används till att tillverka varmvattnen i undercentralen.

Viktigt!
Frånluften är injusterat till ett specifikt flöde. Det är därför viktigt att ventilen
där luften sugs ut hålls ren, samt att man inte ändrar på ventilens inställning.
Får man ett för stort frånluftsflöde i ventilen, finns det en risk att man får för
kallt i lägenheten vid den kalla perioden. Får man ett för litet flöde kan
problem med kondens på fönster, fuktskador eller dålig lukt uppstå. Tilluften
till lägenheten tas in via friskluftsventiler bakom radiatorerna (elementen).

Viktigt!
Lika mycket luft som sugs ut från lägenheten måste
tas in i lägenheten. Därför är det viktigt att dessa
ventiler inte sätts igen. Om friskluftsventilerna sätts
igen kan problem med drag, samt ovälkomna
lukter så som matos m.m. från grannar uppstå.

Råd & Tips






När Ni lagar mat och det blir osigt, öppna ett fönster i vardagsrum eller
sovrum - INTE i köket. Tilluften blir för stor i köket och frånluftsdraget i
köket kommer inte hinna med, istället trycks då allt os in i bostaden. Öppna
istället ett fönster längst ifrån köket, så kommer luften genom bostaden och
evakuerar oset från rätt håll. Frisk luft in - genom bostaden - ut i
kök/badrum.
När Ni badar/duschar och ånga uppstår i badrummet, öppna ett fönster i
sovrum/vardagsrum under ca 5 minuter, så försvinner imman lättare. Den
kallare luft som kommer in i större mängd, kommer lättare evakuera fukten
snabbare (med mer friskluft in - blir det mer som åker ut).
När Ni vill vädra bostaden. Öppna fönster i sovrum och vardagsrum
längst ifrån frånluftsdonen, så evakueras luften snabbare.
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Dammsug ventilerna varje månad
Ungefär en gång per månad bör du dammsuga runt samtliga ventiler, både tilluft
och frånluft. Se till att ventiltallrikens läge inte ändras när du gör rent den. Ändras
läget, ändras också ventilationsinställningen.
Använd inte trasa för att torka ventilerna. Eftersom det alltid finns dammpartiklar i
luften inomhus, bildas det smutsavlagringar i taket när luften cirkulerar runt
ventilen. Torkar du med trasa över dessa avlagringar, blir det fula fläckar i taket.
Använd istället dammsugaren med borstmunstycket på.

Om något fel uppstår
Under garantitiden gör du i första hand en felanmälan till Ikano Bostad
Eftermarknad om du misstänker att det är något fel på ditt ventilationssystem.
Efter garantitiden utgång kontaktar du din styrelse direkt.
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