Rentable forbedringer
Disse tre har normalt en tilbagebetalingstid på
under 1 år.
· Mulig reduktion af luftmængden
· Mulig reduktion af drifttid
· VENT-ordningen er en effektiv og kontrolleret
serviceordning for drift og vedligehold af
ventilationsanlæg
· VENT-ordningen sikrer, at ventilationsanlægget
altid lever op til de aktuelle krav til ventilation
· VENT-ordningens kvalitetsikres ved uvildig
stikprøve-kontrol gennemført af
Teknologisk Institut
· VENT-ordningen er en sikker vej til et bedre
indeklima og et sundere arbejdsmiljø

Brug din VENT montør
Mange anlæg har alvorlige fejl. Det betyder dårlig
drift, for stort ressourceforbrug og ikke mindst ringe
ventilation - og dermed dårligt indeklima. Få bedre
indeklima og et lavere energiforbrug. Udnytter du
jeres anlæg uden at fråse med energien?
Spørg din VENT montør.
· Få natkøling med frikøl - det giver et behagelig
termisk indeklima om sommeren
· Nedsæt luftmængden - der ryges jo ikke mere på
vores arbejdspladser
· Nedsæt luftmængden og sænk temperaturen
samtidig - det kan gøres uden det giver trækgener
· Få tjekket vinterdriften på anlægget - det store
energiforbrug og de store besparelser ligger her.

VENT-ordningen - bedre indeklima og sundere arbejdsmiljø

· Mulig sænkning af indblæsningstemperatur

Den bedste sikkerhed for kvalitet
VENT-ordningen har markedets
bedste kvalitetssikring.
Eksempelvis er alle firmaer registrerede, og alle
service-montører har gennemført en specialuddannelse samt bestået et certifikatkursus gennemført af
Teknologisk Institut. Desuden udføres alle målinger
med fuldt kontrolleret og kalibreret måleudstyr.
Endelig gennemføres ordningens uvildige stikprøvekontrol af Teknologisk Institut.

TEKNISKE
SPECIFIKATIONER
VENT-ordningenS OMFANG
Ordningen omfatter service- og entreprenørarbejde
i forbindelse med alle ventilations-, klima- og procesanlæg, der har indflydelse på indeklimaet.
Inden der indgås aftale om servicering under
VENT-ordningen gennemgås ventilationsanlægget.
I forbindelse med denne gennemgang foretages
bl.a. en “0-stilling”, som bringer ventilationsanlægget på et niveau, som opfylder de ønskede krav.
Efter hvert servicebesøg udfyldes en rapport, som
sammenholder bl.a. de aktuelle anlægsdata med
data i aftalen.

· VENT-ordningen gennemføres, som den eneste
på markedet, af registrerede firmaer og montører

STIKPRØVEKONTROL

VENT-ordningens
ventilationsanlæg virker bedre

Der foretages en løbende stikprøvekontrol af
Tekno-wwwlogisk Institut. Her kontrolleres bl.a., om
anlægsydelsen overholder de værdier, som er aftalt
mellem VENT-firmaet og kunden.

VENT-ordningen kan med den indbyggede
kvalitetssikring og kontrol sikre, at ventilationsanlæg
lever op til de funktionsmæssige krav, der stilles.
Det viser erfaringerne med VENT-ordningen siden
starten i 1998.

SERVICE
VENT-ordningen indeholder en række minimumskrav til servicering af anlægget. Herefter er det op til
ventilationsfirmaet og servicemontøren at vurdere,
hvilke aktiviteter der herudover skal gennemføres,
for at aftalen kan overholdes.
>>

MÅLING/INSPEKTION
Kontrol af hovedvolumenstrømme, trykfald, tilsmudsning/snavs, tæthed og skader. Driftskontrol,
funktionsafprøvning, indblæsnings- og udsugningsforhold (ventilationsprincip).

JUSTERING
Indstilling af ventilatorydelse, spjæld, remtræk m.v.

VEDLIGEHOLD
Rensning af komponenter, udskiftning af filtre,
drivremme og andre defekte dele.

KONTAKT
(FIRMASTEMPEL)

PACCO A/S
Langebjerg 29B
DK-4000 Roskilde
Tlf. +45 4637 1105
www.pacco.dk

RAPPORTERING/DRIFTSJOURNAL
Beskrivelse af anlæggets tilstand og evt.
forbedringer.

VENT-sekretariatet
Teknologisk Institut
Gregersensvej 3
DK-2630 Taastrup
tlf. 72 20 25 55
fax 72 20 25 00
e-mail: vent@teknologisk.dk
www.vent.dk

VENT-ordningen er etableret i et samarbejde mellem
Foreningen af Ventilationsfirmaer, Dansk VVS,
Energistyrelsen og Teknologisk Institut.

VENTordningen
Den energirigtige
ventilationsløsning,
der også giver
bedre indeklima
og sundere arbejdsmiljø

