
Ventilation og emhætte: 
 

Din lejlighed bliver ventileret af et ventilationsanlæg, som blæser frisk filtreret luft ind og suger fugtig luft 
ud, mens varmen bliver genbrugt. 

 
Ventilationsanlægget, der er placeret i tag rum og serviceres af FAB, blæser frisk opvarmet luft ind i 
stuen og værelserne og suger fugtig luft ud fra badeværelset samt igennem emhætten i køkkenet. Den 
friske luft blæses ind gennem de hvide ventiler, der sidder i væggene. 

 
En meget stor del af den varme luft, der bliver suget ud, bruges til at opvarme den friske udeluft, inden 
den indblæses i lejligheden. Inden luften blæses ind i din lejlighed, bliver den opvarmet til ca. 22°C, så den 
ikke føles kold eller giver anledning til trækgener. 

 
Ventilationsanlægget er forsynet med effektiv varmegenvinding, der overfører varmen i udsugningsluften 
til indblæsningsluften. Den effektive varmegenvinding bevirker, at ventilationsanlæggets energiforbrug 
reduceres væsentligt, og dette giver samtidig et godt og sundt indeklima. 

 

Ventilerne må ikke dækkes til, og der må ikke stilles møbler eller andet foran dem. Dækkes ventilerne til, 
ødelægges luftbalancen, hvilket kan medføre dårligt indeklima og risiko for skimmelsvamp. 

 
Ventilerne skal gøres rent med en blød fugtig klud en gang i mellem for at sikre fuld luftgennemstrømning i 
ventilerne. 

 
Indblæsningsluften ved ventilerne er ca. 22°C. 

 
Ventilationsanlægget passer sig selv, og som beboer skal du ikke regulere på noget. Vi håber, du vil nyde 
det gode indeklima i lejligheden med frisk luft hele tiden. 

 
For at få den bedste virkning ud af ventilationsanlægget, anbefales det altid at holde døre og vinduer luk- 
kede så meget som muligt. 
Oplever du problemer med ventilationsanlægget, skal du henvende dig til din ejendomsmester. 



 

 

Emhætte: 

Emhætten er en del af ventilationsanlægget. 
 

Det betyder, at der altid er et minimumssug i emhætten, uanset om du benytter emhætten eller ej. Dette 
kan du som beboer normalt ikke høre. 

 
Når du trykker på knappen til emhætten, kan du høre en lille motor der åbner emhætten helt op, og 5 til 
10 sekunder efter kører ventilationsanlægget på loftet op i omdrejninger, så der bliver suget kraftigere ved 
emhætten. 

 
For at sikre, at der altid er det rigtige minimumssug tilstede, skal filteret i emhætten rengøres mindst en 
gang om måneden. 

 
Se de efterfølgende fotos. 

 

 
 
 

Generelle oplysninger: 
Produktet er udstyret med en LED-belysning, aluminiumsfilter, timer 

 
Funktion: 

 
Betjeningspanel 

 

 



 

 

Pleje og vedligeholdelse 

 
 

Rengøring af filter 
 

 
Rengøring af øvrige dele 

 
Emhætten og spjældet skal rengøres indvendig mindst to gange årligt. 
Spjældet rengøres grundigt med en våd klud og opvaskemiddel i både åbne og lukke position. 
Spjældet håndteres forsigtigt.


