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Rundskriv nr. 2/2010 fra Styret 
 
Balansert ventilasjonsanlegg. 
Det har i noen tilfeller i det siste blitt avdekket mangelfull kunnskap rundt bruken av vårt 
balanserte ventilasjonsanlegg. Styringsboksen (se bilde) har 5 knapper i fronten.   
Nummerert fra 1 – 4. I tillegg er det en av/på knapp merket 0/I 
 

 
 
Ved et tilfelle har vi oppdaget at en beboer har brukt knappene aktivt, og i god tro trodd at 
anlegget har fungert. Men det visste seg at av/på knappen har vært avslått.  
På bakgrunn av dette, frykter Styret at det kanskje er flere som bruker sitt anlegg aktivt, men 
at av/på knappen står i avslått posisjon? Vi begrunner denne mistanken med at det i perioder 
kommer henvendelser til Styret om sterk matlukt fra naboleiligheter. 
 
Styret tillater seg derfor å komme med følgende oppfordring til alle i Sameiet: 
Kontroller at av/på bryteren står i posisjon I. (knappen inn)  
Trykk på knapp 4. Lytt mot selve anlegget. Det skal tydelig høres at det er aktivitet i vifter 
etc. Legg gjerne hånden i fronten på selve anlegget. Det vil da kjennes at det er drift i 
anlegget. Anlegget settes deretter tilbake til ønsket styrke.  
For de av dere som har anlegget skjult i veggen, åpne dekselet i veggen og utfør deretter 
nevnte operasjon. Skulle det være noen som føler seg usikker på hvordan dette skal utføres, ta 
gjerne kontakt med Styret, så skal vi bistå.  
 
Styret er helt sikker på at de aller fleste bruker anlegget slik det skal, aktivt ifm med 
matlaging, dusjing og lignende. Men hvis det viser seg at kanskje bare ett av anleggene er slik 
vårt senario forespeiler, har vi forhåpentligvis fått en positiv effekt av vår info. 
Nevner nok en gang:  ANLEGGET SKAL ALDRI SLÅES AV. 
Selv ved lengre fravær skal anlegget stå på minimum 1. 
 
Benytter anledningen til å ønske alle en riktig god påske. 
 
Med vennlig hilsen 
Styret. 


