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Skötselinstruktion 
UteluftsDiffusorn Omega 
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Reglering av luftflöde 
För öppet/stängt läge skjuts ventilen i sidled. Ventilen är steglös reglerbar. (Modellen med 12 mm 
hål ger i ”stängt” läge ett svagt grundflöde.) 

 

 

 
 

             Öppet   Stängt  

Rengöring 
Rengör OmegaDiffusorn med vanligt diskmedel eller annat biologiskt nedbrytbart rengöringsmedel, 
lämpligen i samband med fönstertvätt. Diffusordelen lossas från bottenplåten genom att dras rakt 
ut, om säkerhetsklammer används demonteras dessa först genom att de försiktigt bändes isär 
(OmegaList diffusordel lossas genom att skruva ur de två skruvarna). Därefter torkas delarna av med 
en fuktig trasa och rengöringsmedel enligt ovan. Diffusordelen återmonteras i bottenplåten genom 
att den försiktigt klämmes ihop, utan att den deformeras, och passas in den i bottenplåten. Enklast 
är att börja i ena änden för att sedan jobba in den bit för bit. (OmegaList diffusordel återmonteras 
med samma skruvar). Eventuella omegaklamrar återmonteras. 

Filter (tillval) 
Filtret bör rengöras eller bytas minst två gånger per år. Lämpligen gör du det efter pollensäsongen 
på i juni och efter lövfällningen i oktober. Filtret kan tvättas för hand med ett vanligt biologiskt 
nedbrytbart tvättmedel. Utbytesfilter kan köpas styckevis. 

Nederbördsskydd (tillval) 
Om ventilen sitter i karmen finns ett nederbördsskydd monterat på utsidan. Se till att detta inte är 
igensatt av löv, etc. då det hindrar luftens väg in i rummet. Detta görs lämpligen i samband med 
fönstertvätt. 

Värt att veta 

Drag 
Den vanligaste orsaken till drag är otäta fönster. Kontrollera att fönstrets vanliga tätningslister 
fungerar och att de överensstämmer med monteringsanvisningen för din luftväg. OmegaDiffusorn 
skall normalt vara öppen. Vid väderlek med extrem kyla eller stark vind kan du begränsa öppningen 
alternativt stänga den helt. Det görs genom att skjuta hela ventilen åt vänster helt eller delvis. Vid 
stark blåst bör du först prova att stänga dörrarna inne i bostaden/kontoret för att hindra korsdrag. 

Kondens 
Uppstår varaktig kondens mellan glasen i fönstret kan det vara ett tecken på att tryckbalansen i 
huset är fel. Ventilationssystemet bör då ses överför att säkerställa ett undertryck 
bostaden/kontoret och därmed en riktig luftströmning. Det kan även bero på att fönstret är otätt. 
Kontrollera fönstrets vanliga tätningslister så att de överensstämmer med monteringsanvisningen för 
din luftväg. 
 
Om du har några frågor är du välkommen att mejla eller ringa oss, adresser och telefonnummer 
hittar du i sidfoten! 
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