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Hvordan utføre vedlikehold og 

filterbytte på ventilator i 

Lundekroken Sameie! 

 

 
 

 

 

 

http://www.flexit.no/Privat/Flexit-filterabonnement/
http://www.flexit.no/FDV-dok/FDV-bolig/
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MERK!  Før vedlikeholdet begynner, er det viktig å kutte strømtilførselen i 

ventilasjonsskapet.  

Finn frem til riktig sikring i sikringsskapet og steng ned sikringsbryteren.  

Strømmen forsvinner og det er nå trygt.  

I dette tilfellet tilhører ventilasjonsskap og ventilator på kjøkken til sikring XF03.  

 

Legg merke til at betjeningspanelet er strømløst når sikringen er stengt.  

En sikkerhets-bryter i ventilatoren kutter også strømmen mens luken er åpen.  

https://www.youtube.com/watch?v=4IXNy2V0H_w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2GWl4vKYen0&feature=youtu.be
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Ta tak i håndtaket som befinner seg på servicedekselet til ventilatoren på kjøkkenet. 

Dra hardt i håndtaket utover og løft dekselet ned og vekk fra ventilatorskapet. 

 

 

MERK! Døren kan være tung å løfte opp eller ned, men den er sikret i ett eget spor som holder den 

på plass. Døren kan plasseres trygt på gulvet mens vedlikeholdet utføres. 
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Ventilatorskapet inneholder to filtre; til luft- og utluft. Begge filtre bør skiftes samtidig. 

Ett godt tips er å notere dato når filtrene ble skiftet 

 

Filtrene er låst med en brakett. Dra denne forsiktig ut og braketten løsner. 

Filtrene kan da fjernes og erstattes med nye. 

Merk at det ligger støv og lignende på toppen av filtrene som kan ramle ned . 
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Trekk ut filteret og legg dette i en pose / eske. Filtrene kastes som restavfall i de grønne dunkene i 

søppelskurene. 

 

Her er ett eksempel på ett brukt filter for utgående luft. 
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Når begge filtre er skiftet og braketter er festet, kan døren løftes tilbake. 

Legg ett trykk på toppen ved håndtaket for å feste døren igjen. 

 

Åpne sikringen igjen og anlegget starter opp. For å fjerne varselmelding på betjeningspanel, løftes 

lokket opp og bruk et tynt objekt for å resette indikatoren for filterbytte. 

 

 


