Ringvegen Borettslag
Instruks ventilasjonsanlegg
Funksjon og betjening
Hver oppgang har en egen avtrekksvifte som er plassert på taket av blokka.
Det er et felles kanalsystem for alle leilighetene i hver enkelt oppgang.
Skissen nedenfor viser i prinsippet hvordan ventilasjonsanlegget i hver oppgang er oppbygd.
Avtrekkskanaler

Avtrekksvifte med trykkføler på tak

3.etg

WC Bad

Spalteventiler over vinduer på stue og soverom
WC Bad
Kjøkken
ventilator

2.etg

WC Bad

Kjøkken
ventilator
Pilene på skissen viser hvordan lufta går inn i leiligheten gjennom
spalteventilene over vinduene, og trekkes ut av avtrekksvifta på taket
via avtrekkskanalene

WC Bad
Kjøkken
ventilator

Kjøkken
ventilator
Spalteventilene over vinduene må være åpne for å oppnå
riktig funksjon på anlegget

1.etg

WC Bad

WC Bad
Kjøkken
ventilator

Kjøkken
ventilator

Kjøkkenventilatoren er koblet til avtrekkskanalnettet. Ved bruk av
denne er det spesielt viktig at spalteventiler over vinduer er åpne

Temperaturføler ute
Kjeller

Kontrollpanel med
ur- og temperaturstyring

Ventilasjonsanlegget er såkalt trykkstyrt, d.v.s. at anlegget regulerer seg selv med tilnærmet konstant trykk,
uavhengig av bruk i leilighetene. Anlegget er utstyrt med tids- og temperaturstyring. Dette innebærer at
anlegget går med redusert luftmengde om natten, samt når det er minusgrader ute. Dette for å redusere
energikostnader. I tillegg blir det mindre støy i kanalene og fra vifta på taket, noe som er spesielt viktig om
natten.
Det er viktig at spalteventiler over vinduer er åpne for å unngå undertrykk i leiligheten. Spesielt er dette
viktig når det fyres i vedovn. Under opptenning av ildsted kan det være nødvendig å åpne et vindu for
tilstrekkelig trekk.
For best mulig varmekomfort og energiøkonomi, anbefales at varmekilder/ovner plasseres under vinduer
med åpne ventiler. Ved slik plassering av varmekilder unngår man kaldras fra vindusflatene.

Vedlikehold
VIKTIG : Avtrekksventiler i bad/WC etc MÅ IKKE JUSTERES. Det samme gjelder ventilen med rødt
håndtak som er montert over ventilatoren i kjøkkenskapet. Hvis ventilene justeres kan dette medføre
problemer for naboleilighetene. Ta kontakt med Borettslaget for kontrollmåling hvis det er utført
oppussing/arbeider på bad, WC, vaskerom eller kjøkken der avtrekksventiler er berørt.
Se egen brosjyre for betjening og vedlikehold av kjøkkenventilatoren.

