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De tekniske installationer er udlejers ansvar, og må ikke justeres på uden udlejers tilladelse.  

Der er dog undtagelser som er beskrevet heri. 
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Vand 
Styring af brugsvand er udlejers ansvar og har ingen justeringsmuligheder for lejer. Er der ønsker til 

ændringer, kontakt NH-huse. 

Varme 
Varmestyring er ved indflytning: 

A. Radiatortermostater 

B. Rumtermostat 

B1 skive termostat B2 touch termostat 

  
 

Og kan styres således: 

A. Radiatortermostaterne styrer hvor mange grader der skal komme ind i systemet, termostaten går 

typisk fra lav til høj værdig i en given talrække, højere tal, giver højere varme. 

B. Rumtermostater bliver indstillet i den temperatur der ønskes i rummet, den måler luftens 

temperatur eller gulv overfladens temperatur. 

VIGTIGT: For at termostaten fungerer bedst muligt, må der ikke placeres varme - eller kulde 

afgivende genstande tæt på den, da det kan forstyrre dens målinger af temperaturer, det kan f.eks. 

være tv, lamper, blæsere osv. Undgå også er sætte genstande under den. 

B1 B2 

Skiven sættes på den 
ønskede temperatur.  

1. Tryk på skærmen for at se den aktuelle temperatur. 
2. Tryk på en pil for at se den indstillede temp. 
3. Tryk på pilene for at justere temperaturen. 
4. Tryk på fluebenet for at acceptere den ny indstillede temp.  
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Ventilation 
Ventilation er ved indflytning: 

A. Paneltype 1 

B. Paneltype 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og kan styres således: 

A.  

Knap 1: Ved et tryk på ikonet kan temperaturen ændres, det anbefales dog ikke afvige fra 22 grader 

som systemet er sat på. Ønskes der temperatur ændringer i et rum, skal det som hovedregel forgå 

via termostaterne på varmen. 

Knap 2: Kan ikke trykkes på. 

Knap 3: Ikke relevant. 

Knap 4: Ventilationstrinene kan justeres manuelt, ved et tryk kan den justeres fra 1 til 4. Den skal 

være indstillet til trin 2, men kan i vise tilfælde justeres op eller ned. Op øger ventilation mængden 

og ned mindsker mængden. Ved større sammenkomster kan det være dejligt at øge den til trin 3, 

men ellers anbefales det ikke at ændre på trinene. 

Knap 5: Kan ikke trykkes på, og viser kun en række symboler. 

Knap 6: Er kun til udlejers brug, og må derfor ikke ændres i fra lejers side. 

Paneltype 1 Paneltype 2 
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B.  

 

 

 

  

Trin 3 Ventilation 
Ved større sammenkomster kan 
det være dejligt at øge den til 
trin 3, men ellers anbefales det 
ikke at ændre på trinene. 

Trin 2 Ventilation 
Opfylder myndighedernes krav til 
ventilations hastigheder 

Trin 1 Ventilation 
Kan bruges ved længere tids 
fraværelse i lejligheden, over 1 
uge. 

 

Bypass – funktionen skal være tændt. 


