Når lejligheder trækker
vejret
På Heimdalsvej i Frederikssund er 112 lejligheder netop blevet energirenoveret med ventilationsanlæg med varmegenvinding, der styrer indeklimaet for hver lejlighed, hvilket har givet både store energi- og komfortmæssige fordele, samtidig med at skimmelsvamp og fugtskader fuldstændig er fortid nu.
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Det gode indeklima
Domea er et landsdækkende ejendomsselskab
med 13 boligcentre, hvor man administrerer sine
35.000 kunder med vægt på en lokal profil. Brian
Hartman fortæller:
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midt i lejligheden, samtidig med at afkastrørene

Nilans decentrale ventilationsanlæg måler luft-

er gemt indeni facade og føres op over taget.

fugtigheden alle døgnets timer, og hvis luftfugtigheden falder til under 30 %, så sænkes ventilatio-

54

Kravene fra BR15 opfyldt
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