Monteres på steder hvor indeklimaet kan blive særlig dårligt på grund
af fugt og lav temperatur. Det er typisk indvendigt på kolde
ydervægge og steder med dårlig ventilation, som f.eks. i stuehjørner,
bag gardiner og møbler eller i kælderen.

IndeklimaAlarmen giver besked hvis der er fare for et dårligt
indeklima. Få hjælp til selvhjælp og sunde adfærdsændringer,
så ved du hvornår du selv skal gøre noget – inden det er for
sent.

-

Påkrævet

Øjeblikkeligt

Luft ud efter madlavning og bad.

Undgå at tørre tøj inden døre, men gør du det
alligevel så husk at luft ordentlig ud bagefter.
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Luft ud 5-10 minutter med gennemtræk tre
gange dagligt. Undgå kolde rum f.eks. i
soveværelset.

Gør du det godt nok, sker der ikke mere. Gør det ikke, begynder alarmen igen efter nogle døgn. Du bør ændre dine
vaner indtil alarmen ikke begynder igen. Men gør det hurtigt, inden det er for sent. Få flere råd på www.skimmel.dk

Gør nu noget ved dit indeklima – f.eks. luft ud og skab gennemtræk eller flyt dine møbler. Og måske skal du også
skrue op for varmen.

Nødvendigt

En her og nu måling kan altid foretages.

Tryk kortvarigt på knappen for at få et øjebliksbillede af indeklimaet på væggen.
Farverne angiver det målte niveau i henhold til skemaet nedenunder.

Tryk kortvarigt på knappen for at nulstil alarmen. Alarmen starter igen hvis
betingelserne for et dårligt indeklima stadig er tilstede. Se mere under handllng ved
alarm

Hvis alarmen over tid måler betingelser for et dårligt indeklima vil den lave et ”3 x BIP”
hvert halve minut og samtidig blinke 7 gange. Farverne angiver hvor slemt det står til.

Får du en alarm, tryk på knappen så tier den stille.

Handling ved alarm.

Handling

Vækst niveauer

Farveangivelser.

Måling her og nu.

Indeklima alarm!

Bruger introduktion

