
 

 

 

Varför spaltventiler och hur fungerar dessa? 

 

Hej föreningsmedlemmar 
Vi förser nu varje lägenhet med spaltventiler för att få en bättre inomhusmiljö. Som vi nämnde i 

tidigare avisering är detta ett delkrav för att få en godkänd OVK-besiktning (obligatorisk 

ventilationskontroll) i vårt hus, vilket är ett myndighetsbeslut med krav av Täby Kommun. 

Spaltventilernas funktion 

Den luft som ventilationssystemet dygnet runt suger ut via kök, separat WC, klädkammare och 

badrum kommer att ersättas med ny fräsch luft via spaltventilerna. Ventilerna är monterade ovan 

fönstren och värmeradiatorerna. Vi använder oss av breda ventiler som fördelar luften jämt över 

radiatorerna vilket ger ett lugnt tilluftflöde där luften mer rinner än blåser in. Värmen från 

radiatorerna kommer att blandas med den svala utomhusluften vilket resulterar i en förvärmning 

av ersättningsluften, som minskar risken för en störande känsla av kalldrag. 

På den nya luftens väg genom lägenheten kommer den att ta med sig t.ex. fukt, odörer och 

eventuell radon, samt skapa en fräsch inomhusluft. Spaltventilerna minskar även undertrycket i 

lägenheten vilket begränsar risken för att störande lukter från intilliggande utrymmen tränger in i 

bostaden. 

Viktigt att tänka på: 

 Stäng aldrig spaltventilerna helt. Den luft som sugs ut via ventilationen måste ersättas vilket 

då sker okontrollerat via intilliggande granne, trapphuset eller läckage från ytterväggen. 

 För varje spaltventil som stängs ökar lufthastigheten i de återstående, vilket ökar risken att 

radiatorvärmen inte hinner förvärma ersättningsluften och det blir dragit och kallt i 

rummen. 

 Om Ni inte kan ha ventilerna helt öppna vid kallt vinterklimat prova då att stänga alla 

spaltventiler till hälften (se bifogad anvisning på baksidan). 

 Kom ihåg att öppna ventilerna helt vid varmare väderlek. 

 Tejpa inte på ventilen. Tejpen kan förstöra lacken på ventilen så den släpper. 

Innan arbetet är helt klart och all ventilation är korrekt injusterad kan det hända att det 

kommer in mer friskluft än tänkt. 

 

Med bästa hälsningar Styrelsen 

  



 

 

 

Spaltventilen AIRMIX tillför friskluft till lägenheten. 
 

Reglera hålens öppning med de vita plastrattarna genom att skruva upp dem en aning. Skjut 

sedan den dubbelmantlade fronten i sidled genom att trycka på rattarna i sidled. Vid rätt 

luftmängd kan rattarna låsas. 

Tänk på att max-öppning, d.v.s. när mantlarnas hål är mitt för varandra, medför bästa 

funktion för lägenhetens komfort och hygiensäkerhet. Då fungerar ventilationen som bäst 

också i kök och badrum/WC. 

Någon gång om året bör AIRMIX rengöras med milt tvåltvättmedel. Kontrollera då även att 

friskluftshålen är fria från damm och smuts. 

 

 
AIRMIX fullt öppen. 

 

 
AIRMIX helt stängd. 

 

 


