
Synstolkning til filmen: Ventilation med varmegenvinding 

 

0:00:07 – 0:00:15 

>>Speaker: Her er en familie. De har købt et hus med energimærke G, men huset døjer med dårligt 
indeklima, fugtproblemer og stort varmetab.  

 

0:00:17 – 0:00:31 

>>Speaker: En håndværker har efterisoleret og tætnet huset og optimeret varmeanlægget, men varmen fiser 
stadig ud, hver gang familien åbner døren for at lufte ud. Derfor vil håndværkeren nu installere et 
ventilationsanlæg med varmegenvinding.  

 

0:00:34 – 0:00:47 

>>Speaker: Før man kan installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, skal man sikre sig, at huset er 
tæt- og det er det heldigvis. For her i familiens hus er vinduerne gået efter, og førstesalen er blevet 
efterisoleret og tætnet. 

 

0:00:48 – 0:00:58 

>>Speaker: og så er det helt afgørende med et godt samarbejde, for ventilationsmontøren skal lave kanaler 
gennem husets dampspærre, skal han samarbejde med tømreren, for at huset bliver tæt. 

 

0:00:59 – 0:01:00 

>>Speaker: Kom lad os så gå i gang. 

 

0:01:04 – 0:01:05 

>>Speaker: Tømreren laver reposen.  

 

0:01.20 – 0:01:26 

>>Speaker: Og ventilationsmontøren opstiller aggregatet. De to håndværkere hjælpes selvfølgelig ad. 

 

0:01:33 – 0:01:38 

>>Ventilationsmontør: Og der er riller - Specielstøbt gummi der er beregnet til vibrationsoptagelse. 

 



0:01:41 – 0:01:43 

>>Tømrer: Indblæsning her. Udsugning. 

 

0:01:43 – 0:01:43 

>>Ventilationsmontør: Perfekt. 

 

0:01.50 – 0:01:50 

>>Speaker: Sådan.  

 

0:01:54 – 0:02:02 

>>Speaker: Tømreren opsætter taghætter for luftafkast og luftindtag, mens ventilationsmontøren slutter 
kanalerne til.  

 

0:02:10 – 0:02:10 

>>Tømrer: Dér. 

 

0:02:15- 0:02:16 

>>Tømrer: Går der lang tid før du før du er klar til at sætte det på plads?  

 

0:02:17 – 0:02:17 

>>Ventilationsmontør: Nej  

 

0:02:27 – 0:02:28 

>>Ventilationsmontør: Sådan der.   

 

0:02:44 – 0:02:50 

>>Tømrer: Ventilationsanlægget sørger for at der kommer et luftskifte i hele huset, hvor 85 pct. af den 
varme, der bliver trukket ud, bliver genanvendt. 

 

0:02:53 – 0:02:58 



>>Speaker: Ventilationsmontøren husker at sætte lyddæmpere på ventilationskanalerne. Det er en stor fordel 
for familien. 

 

0:03:16 – 0:03:20 

>>Ventilationsmontør: Så nu tror jeg, at jeg stopper- og så skal dampspærren på plads. Og der skal en anden 
fagmand på.  

 

0:03:32 – 0:03:39 

>>Tømrer Et ventilationsanlæg bruger den varme luft fra huset til at varme frisk ny luft op, som der så 
tilføres huset.  

 

0:03:55 – 0:04:05 

>>Speaker: Og vores tømrer er også rigtig smart, for han etablerer ventilationskanalerne og armaturerne 
sammen med efterisoleringsarbejdet, nu hvor konstruktionen alligevel er åbnet. 

 

0:04:07 – 0:04:10 

>>Tømrer: Med et ventilationsanlæg slipper du for den daglige udluftning, da anlægget klarer det for dig. 

 

0:04:11 – 0:04:23 

>>Speaker: her er det vigtigt, at indblæsnings- og udsugningsarmaturerne bliver placeret rigtigt. For 
eksempel skal indblæsningen i et værelse placeres langt væk fra døren og udsugningen i badeværelset over 
bruseren.  

 

0:04:24 – 0:04:29 

>>Speaker: Ventilationsmontøren instruerer nu familien i drift og vedligeholdelse, inden han overlader 
anlægget til dem.  

 

0:04:31 – 0:04:38 

>>Speaker: Han forklarer, at det der er sket, er at ventilationsanlægget nu genvinder 85 pct. af varmen i den 
udskiftede luft.  

 

0:04:39 – 0:04:51 



>>Speaker: Så nu vil familien helt sikkert tydeligt kunne mærke, at luften i huset er friskere. Og det betyder 
et bedre indeklima, hvilket igen kan give huset et bedre energimærke og forøge dets værdi. Slet ikke tosset, 
vel? 

 

0:04:53 – 0:04:57 

>>Speaker: Så nu har familien altid ren luft i huset, uden at de skal røre en finger.  

 

0:04:59 – 0:05:02 

>>Speaker: Se om familien valgte at få lavet flere energibesparende løsninger.  

 

0:05:05 – 0:05:18 

>>Speaker: Den årlige besparelse er på 4700 kWh og 1 ton CO2. Og der er ekstra fordele, nemlig bedre 
indeklima, øget komfort og forøgelse af husets værdi. 

 

0:05:20 – 0:05:25 

[Filmen afsluttet med følgende tekst ”Få mere information om energiløsningerne på byggeriogenergi.dk” 
efterfulgt af afsendernes logoer – Energistyrelsen samt Videncenter for Energibesparelser i Bygninger] 

 

 

 

 

 

 

 

 


