
Eksempler på alarmer og forslag til prioritering 
 

Prioritetsniveauer 

1- skal laves med det samme (håndværker skal på sagen med det samme) 

2- skal laves hurtigst muligt 

3- skal laves næste arbejdsdag 

4-skal laves indenfor 1-2 uger 

5- skal laves når det passer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alarmmelding ved Prioritet Forklaring/fordele 

Ve
nt

ila
tio

n 

Frost 1 Aktiveres typisk v. 5 grader. Ved ventilation 
stopper blæsere og kører varmefladen op på 
maks. for at undgå frostsprængninger 

Brand 1 Stopper for ventilationsanlægget og lukker spjæld, 
så der ikke er næring til ilden og den ikke kan 
sprede sig gennem ventilationskanalerne 

Temp. 
(indblæsning/udsugning) 

3 Komfort – du kan se om 
indblæsningstemperaturen/udsugningstemperatur 
er rimelig 

Temp. (rum sensor) 3 Komfort – du kan se om rumtemperaturen er 
rimelig 

Tryktab (ind/ud) 3 Indikerer om der er snavs eller lukkede sjæld i 
systemet 

Tryktab (filter/veksler) 3 Indikerer om filter/veksler trænger til 
rensning/udskiftning 

Motor (fejl) 3  
Genvinding 
(tryk/hastighed/temp.) 

3  

Va
rm

e 

Lækage 3  
Tryk (difference) 2 Indikerer behov for rensning af veksler 
Temp. (fremløb/retur) 3 Komfort – sikre at nogen ikke fryser eller har det 

for varmt 
Vandmangel 3 Der er en utæthed – evt. i en radiator eller et rør 
Cirkulationspumpe (fejl) 2 Komfort – der er nogen der ikke får varme 

Pu
m

pe
 Spildevand 2 Højt niveau – Kører pumpen? 

Regnvand 2 Højt niveau – Kører pumpen? 
Grundvandspumpe 2 Højt niveau – Kører pumpen? 
Forsyning 2  

Ø
vr

ig
e 

Manuel drift 4 Indikerer når CTS-styringsparametre er sat ud af 
funktion og der køres på manuel drift 

Timetæller 4 Reducerer ”nedetider” og akut vedligehold, da 
komponenten kan skiftes præcis når levetiden 
udløber 

Sabotage 1  
Strømsvigt 1  
Rengøring 1 f. eks. CO2-føler er beskidt og trænger til 

rengøring 
Indbrud 1  
Lys 2 Styrring - ressourceforbrug 



Eksempel på en prioritet 5: 

Denne prioritet bruges typisk ved forhold, der er meget sæsonprægede.  Det kan f.eks. være et 
recirkuleringsspjæld som kun benyttes i sommerperioden. Hvis det bliver defekt i vinterperioden, så 
skal man jo bare nå at udbedre fejlen inden sommerperioden. 
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