
 
 
 
 

Ofte stilte spørsmål - Ventilasjon generelt 
Spørsmål Svar 

Hvor ofte bør jeg 
bytte filter? 
 

Filterskifte bør gjøres en til to ganger i året avhengig av hvor mye svevestøv og 
pollen det er i området du bor i. Hvis det er mye, så kan det lønne seg å bytte 
filter to ganger i året. Man burde uansett se over filtrene to ganger i året. 

Hvor får jeg tak i 
filter? 
 

Filter kan bestilles av oss. 
Vi tilbyr filterabonnement slik at du får tilsendt filtre fra oss fast en til to ganger i 
året. 

Hva bør gjøres av 
vedlikehold på 
ventilasjonsanlegg? 
 

De fleste ventilasjonsanlegg er forholdsvis vedlikeholdsfrie. 
Det man bør gjøre et par ganger i året er å sjekke filtrene og sjekke at 
dreneringen fungerer. For å sjekke at dreneringen fungerer kan man helle et par 
liter vann i kondensfatet og se til at dette renner ut som det skal. Hvis det er 
smuss og partikler som har tettet til dreneringen, så må dette fjernes, slik at 
kondensvann blir drenert vekk fra aggregatet. 

Hvor plasserer man 
styrepanelet på 
varmepumper? 
 

Styrepanelet på varmepumper bør plasseres slik at det står i et rom med en jevn 
temperatur. Det burde ikke stå i nærheten av en varmekilde eller i et rom med 
mye vinduer. Hvis man plasserer panelet på et slikt sted vil man kunne oppleve 
at temperaturregulering av anlegget fungerer dårlig. 

Hvordan får man 
nullstilt filtertimer på 
varmepumper? 
 

Dette gjøres på en av to måter. På varmepumper med digitalt betjeningspanel 
kan man holde inne ”enter”-knappen inne i 10 – 15 sekunder. Dette er knappen i 
midten på høyre side av panelet. Når man trykker inn knappen vil varsellampen 
slutte å lyse, og når den begynner å blinke igjen er timeren nullstilt. 
På aggregater uten digitalt betjeningspanel, så er det en rød knapp inne i selve 
aggregatet som må holdes inne. Denne er merket med ”Filter reset”, holde 
denne knappen inne i 15-20 sek så vil varsellampen på betjeningspanelet 
slukkes. 

 


