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Slik håndterer du ventilasjonssystemet ditt
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Slik fungerer det

Ventilasjonssystemet består av et aggregat for tilluft og avtrekksluft med balanserte luftmengder og en ener-
gieffektiv varmeveksler. Det foreligger krav om hvor mange ganger per time man må skifte ut romluften for at 
både du, din familie og boligen skal ha det bra. Det innebærer at det tilføres filtrert uteluft som varmes opp av 
den utgående varme romluften via varmeveksleren, slik at luften skiftes ut kontinuerlig.

Systemet er også bygget opp slik at det trekker ut ”brukt” avtrekksluft fra kjøkken, bad og toalett, og tilfører frisk 
tillluft i soverom og oppholdsrom. Når det er kaldt ute er det ikke alltid tilstrekkelig med varmen fra varmeveksler 
for å varme opp tilluften tilstrekkelig, da ettervarmes tilluften før den tilføres i boligen for å unngå komfortproble-
mer med trekk og kondensering.

Det er viktig å påpeke at dette er et ventilasjonssystem, som skal tilføre ren og temperert luft. Ventilasjon er ikke 
oppvarming, men luftskifte. Best funksjon og omblanding får man hvis tilluftstemperaturen ligger noen grader 
under romtemperaturen.

Nedenfor finner du et sammendrag av 
hvordan du skal bruke ditt nye ventilas-
jonssystem og hva du bør tenke på ved 
daglig bruk.  For fullstendig funksjons-
beskrivelse henviser vi til bruksanvisnin-
gen som er inkludert ved overlevering av 
ventilasjonssystemet.

Uteluft Tilluft

Avtrekksluft Avkast
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Daglig drift 

Det fi nnes tre måter å styre ventilasjonsaggregatet på; via et 
kontrollpanel, eller via din telefon/datamaskin hvis du har valgt 
tilbehøret Smart Access, eller via din Casa Smart kjøkkenhette 
hvis den er integrert i systemet.

Som standard skal aggregatet gå i ”hjemme”-modus fordi det 
er i den modusen aggregatet er innregulert i forhold til gjel-
dende krav. Hvis boligen er tom kan man sette aggregatet i 
”borte”-modus, og det reduserer luft mengdene og sparer ener-
gi. Straks noen kommer hjem skal aggregatet stilles tilbake til 
”hjemme”-modus. Har man gjester og man føler luft kvaliteten 
blir dårlig kan man sette aggregatet i ”forserings”-modus.

Hvis ditt aggregat er utstyrt med sensorer for behovsstyring (til-
behør), håndteres dette helt automatisk.

Integrert kjøkkenhette

Hvis ditt system har en Casa Smart kjøkkenhette integrert med aggregatet, kan du styre aggregatets 
forskjellige moduser direkte fra kjøkkenhetten. Funksjonen for kjøkkenhette balanserer og forserer luft -
mengdene når kjøkkenhetten brukes.
Dette bidrar til å hindre undertrykk i huset og gir bedre osoppfangingsevne. Funksjonen starter auto-
matisk når spjeldet i kjøkkenhetten åpnes, og er aktiv inntil spjeldet stenges. En timerfunksjon gir deg 
muligheten til å velge 30, 60 eller 120 minutters gangtid. 
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Hvis det skjer noe med aggregatet, genereres det en 
alarm. Hvis du har en mobilapp får du en e-postmelding, 
og i tillegg vises det i appen. Hvis du bruker et kontrollpa-
nel vises en varseltrekant i displayet og feilen vises i me-
nyen. Hvis du styrer aggregatet kun med kjøkkenhetten, 
presenteres alarmen ved at alle signallamper på fronten 
blinker samtidig 3 ganger hvert 30. sekund. Hvis alarmen 
gjelder noe man ikke kan utbedre på egenhånd, må du 
kontakte servicetekniker.

Ved behov for service skal du i første omgang alltid kontakte 
det fi rmaet som installerte anlegget. Installatørens kontak-
topplysninger er oppført i overleveringsprotokollen. Hvis du 
av en eller annen grunn ikke fi nner informasjon om hvem som 
installerte systemet, anbefaler vi at du kontakter Swegon slik 
at vi kan anbefale en lokal tekniker i nærheten der du bor. Husk 
at du bør ha aggregatets serienummer tilgjengelig.
https://www.swegon.se/konsument/

Filterbytte
Avhengig av hvor man bor er det hensiktsmessig å bytte fi lter enten hver 6. 
måned, eller hver 12. måned. Den enkleste måten å husk å bytte fi lter på er å 
registrere seg for et fi lterabonnement. Da får man automatisk nye fi ltre levert 
hjem til seg når det er tid for å bytte. Det er viktig at man bruker originalfi l-
ter, dels for trykkfallet over fi ltret, og dels for passformen. Hvis trykkfallet er 
høyere enn for originalfi ltret, vil det være påkrevd med ny innregulering av 
systemet for at det skal levere riktige luft mengder. Hvis passformen er dårlig 
risikerer man at uteluft  lekker forbi fi lteret og kommer inn i huset ufi ltrert. Husk 
alltid å trekke ut el-kontakten før du åpner aggregatet!

Ytterveggsrist
Det er viktig at man ved behov også kontrollerer ytterveggsristen på inntakssi-
den slik at den ikke er tilstoppet av løv og smuss. Det gjør innendørskvaliteten 
dårligere og øker energiforbruket.

Tilluft s- og avtrekksventiler
På tilluft sventilene danner det seg etter hvert en ring av smuss rundt ventilen. 
Noen ganger kan man komme til å tro at det er tilluft en som smusser til, men 
så ille er det ikke. Når man blåser inn tilluft , trekkes det opp tilsmusset romluft  
som slår mot taket, og da fester smusspartikler seg rundt ventilen. Også på 
avtrekksventilene fester det seg smuss fra romluft en. Støvsug eller tørk av med 
våt klut ved behov.

Vedlikehold
Et ventilasjonsaggregat trenger service med jevne mellomrom, men mellom 
serviceintervallene er det mye du som bruker kan gjøre selv.


