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Her kan du gå i dybden, hvis luften ikke føles frisk – samt få ideer til løsning af 
 problemerne

Tjek Hvad kan være galt? Hvordan kan det løses?

Er ventilationsanlægget tændt? Lyt til ventilatoren eller mærk efter, om den kører. Tit er anlægget tidsindstillet. 
Tjek, at uret går rigtigt.

Det kan også være at ventilationen ikke er høj nok pga. manglende kapacitet, 
eller at anlægget trænger til at blive justeret.

✔

Kan I ”lugte” de andre forretninger, hvis 
butikken ligger i et center?

I centre hvor der er fælles ventilationsanlæg, kan det være, at man af og til kan 
’lugte’ de andre forretninger, for eksempel madlugt fra en restaurant i  centeret. 
Det kan skyldes, at en uheldig vindretning fører noget af den ’brugte’ luft fra 
centeret over i luftindtaget til ventilationsanlægget. Dette kan som regel let 
ændres. 

Er lugtgenerne mere permanente, kan det tyde på en fejl i ventilationsanlægget. 

I begge tilfælde bør man gøre centerforeningen opmærksom på problemet.

✔

Er ventilationsriste for udsugning og 
indblæsning tilstoppede?

Hold et stykke papir op foran ventilationsristene for udsugning og indblæsning 
– hvis det blafrer eller suges fast, strømmer luften.

Vær dog opmærksom på at denne test ikke altid er retvisende for eksempel, 
hvis der er flere udsugningsåbninger. Kontakt en fagkyndig

✔

Er ventilationsriste for udsugning og 
indblæsning rene?

Hvis ventilationsristene for udsugning og indblæsning er sorte, støvede eller 
’lodne’, tyder det på, at anlægget trænger til rengøring. Snavsede kanaler og 
ventilationsriste giver en dårligere luftkvalitet.

✔

Hvornår har I sidst fået kontrolleret og 
efterset jeres ventilationsanlæg?

Filtrene skal skiftes og anlægget skal efterses med jævne mellemrum for at virke 
optimalt. 

Husk også at få kontrolleret om ventilationskanalerne er rene.

Det kan være en god ide at have en serviceaftale, så I husker det.

✔

Lufter I jævnligt ud? Hvis ikke der er ventilationsanlæg i butikken, skal luften skiftes ud ad ’naturlig’ 
vej, det vil sige gennem vinduer og døre. Husk at lufte ud flere gange om dagen 
– særligt når der er kommet nye varer. Vær opmærksom på at udluftningen ikke
giver anledning til træk.

Hvis butikken ligger ud til trafikeret gade, så undgå at lufte ud i myldretiden, da 
luften helst skal være ren. 

✔

Ventilation - tjek og find løsning


