Felsökningsschema ventilation. Ventex 200K.
1: Dåligt eller inget utsug i våtutrymmena. (en bit toapapper fastnar ej)
1:1. Kolla reglaget på luckan. Skall stå på 3 eller 4 i era hus.
1:2. Öppna luckan, 4 skruvar, kontrollera frånluftsfiltret på växlarens högra sida.
Om igensatt, rengör eller byt.
1:3. Om det fortfarande inte fungerar rekommenderar vi att ni anlitar
servicetekniker. Det kan vara motorn som är trasig, men också avfrostningsuret*
som är trasigt.
2: Dålig eller ingen tilluft i sov och vardagsrum:
2:1. Kolla reglaget på luckan. Skall stå på 3 eller 4 i era hus.
2:2 Kontrollera intagsgallret på husets utsida. Om det är igensatt så kommer
ingen luft in. I så fall, rengör.
2:3. Öppna luckan, drag ut värmeväxlaren försiktigt. Ovanför värmeväxlarens inre
vänstra sida, sitter uteluftsfiltret. Tag ut det, rengör eller byt.
2:4. Om det fortfarande inte fungerar, rekommenderar vi att ni anlitar
servicetekniker. Det kan vara motorn som är trasig, men också avfrostningsuret*
som är trasigt.
3: Är det mycket smuts i frånluftskanalerna? Boverket rekommenderar
kanalrengöring vart 5:e år. Lossa ett frånluftsdon, t.ex. i badrummet och lys in med
ficklampa. Är det mycket smuts?
Beställ kanalrengöring.
4: Högt Ljud? Kanske dags för motorbyte. Kontakta oss.
5: Vi byter även ut spiskåporrna. Aggregaten är bra. Att byta ut originalspiskåporna är ett sätt att få en lite modernare design.
*Avfrostningsuret är en mekanism som sitter innanför metallkåpan där av/på-knappen sitter inne
i aggregatet. Det har till uppgift att stänga av tilluftsfläkten i 30-minutersintervaller när det är kallt
ute. När det börjar bli dåligt så hörs ett tydligt ”tickande/rasslande” när man öppnat luckan. Till
slut kan fläktarna stanna. Vi rekommenderar att om det inte är bytt någon gång, och det börjar
låta illa, så kan det vara bra att göra det för att undvika eventuellt driftstopp. I så fall, kontakta
service tekniker.

Kontakta oss för service och rådgivning. Vi är specialister
på er typ av ventilation. Dessutom har vi låga priser.
Mail: hemklimat@telia.com Tel: 0730-305200
Servicetekniker: Jan Otter.

