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KC Teknik
Specialister i ventilation
Ventilationsservice
Kører du din bils motor helt i sænk, før du kører til mekaniker? Eller giver du den et servicetjek ind 
i mellem? Vi synes, det sidste er det smarteste – også når vi taler om ventilation. 
Vi udfører løbende service efter behov, så du undgår fx skimmel, tilstopning, dårlig varmegenvin-
ding osv. Hvis filtre får lov til at sidde for længe i et fugtigt miljø, opstår der skimmelsvamp og 
bakterievækst, som blæses direkte ind i bygningen og dine/jeres lunger.
Er filtret stoppet til, får du samtidig alt for lidt ydelse ud af alle de kilowatt (og dermed kroner), du 
putter ind i anlægget.
 
Indeklima
Et godt indeklima med ventilation afhænger både af temperatur, luftkvalitet, træk, fugt, lugt og 
lydniveau. Vi sørger selvfølgelig for, at det hele er afstemt. Herunder er eksempler på, hvad vi kan 
rette op på enten ved at installere et anlæg eller ved at få jeres eksisterende anlæg til at fungere 
optimalt:

• CO2: Er der for meget co2 i luften, fordi luften ikke bliver skiftet ud, risikerer du hovedpine og 
koncentrationsbesvær.  

• Træk: Har du en ventilationsløsning, som ikke er indstillet og indreguleret korrekt, vil du kunne 
føle, at der er træk i rummet. 

• Lydniveau: Er der støj fra dit ventilationsanlæg, klarer vi det ved for eksempel at indbygge lyd-
dæmper, indregulere bedre eller udskifte/ændre ventiler eller armaturer.

• Radon: Er der forhøjet radon i dit område, er ventilation klart den billigste løsning til at få den 
uønskede stråling fra undergrunden væk fra dit indeklima. 
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Energioptimering
Ved at få installeret et ventilationsanlæg med varmegenvinding kan du genbruge den varme, du 
allerede har betalt for én gang. Der suges luft ud af dele af bygningen, og varmen herfra genan-
vendes så til at forvarme udeluften med. 
Vi skifter også gamle ventilatorer (oftest remtrukne) ud med nye energispareventilatorer (EC-mo-
torer). Det betyder blandt andet, at du sparer en masse penge på strøm. Den nye ventilator vil som 
oftest være tjent hjem efter max to år. Vedligeholdelsen af de nye ventilatorer er samtidig meget 
billigere end på de gamle (færre lejer, ingen skift af rem og remskiver).

Automatik/fejlfinding
Vi er eksperter indenfor fejlfinding på automatik, herunder følere, termostater, kontaktorer, 
frekvensomformere osv. Vi kan udskifte alt fra en føler til en komplet styring. Vi skifter til gengæld 
aldrig unødige komponenter. Vores fokus er på at få anlægget til at fungere til så billig en pris som 
muligt for dig.  

Projektering og montage
Vi projekterer, dimensionerer og kommer gerne med løsningsforslag til både mindre og større 
projekter. Vi har stået for alle dele af projekterne hos alt fra daginstitutioner og skoler over labo-
ratorier, industri og kontormiljøer til nybyggede parcelhuse.
Vi er skarpe indenfor lovgivning – herunder også den nye brandnorm (DS 428-5). Vi sørger altid 
for, at alt er udført efter bogen.  
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Ringer du til os omkring en 
ventilationsopgave, skal du ikke 
bruge tid på at have fat i andre. 
Vi klarer det hele fra opgave-
start til aflevering.
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