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Forord
Læs dette dokument omhyggeligt før
ibrugtagning.
Ved hjælp af denne vejledning kan du betjene
ComfoAir 160, 200, 350 og 550 sikkert og optimalt,
og udføre lettere vedligehold. I dette dokument vil
der blive refereret til ”enheden”. Da enheden
løbende bliver videreudviklet og forbedret kan
enheden afvige lidt fra beskrivelserne i dette
dokument.
I dokumentet anvendes følgende symboler:
Vigtigt
Risiko for:
- Reduceret effekt eller skader på
ventilationsanlægget
Risiko for personskader
Vedligeholdelse

Følgende information kan findes i denne
brugervejledning:
Information

Afsnit

Generel information om
ventilationssystemet

1

Sikkerhedsanvisninger, der skal følges

1

Tilgængelige styringer

2

Betydningen af viste oplysninger på
enhedens display

2

Brug af enhedens display til at
indstille parametre (p-menuer)

2

Oversigt over parametre

2

Garantibetingelser og ansvar

3

Bortskaffelse af enheden

3

EØS – Overensstemmelseserklæring

3

Udskiftning af filtre

4

Rengøring af ventiler

4

Eftersyn af servicetekniker

4

Fejlmeldinger

5

Spørgsmål
Kontakt leverandøren, hvis du har yderligere
spørgsmål eller vil bestille et nyt dokument eller nye
filtre. Hovedleverandørens kontaktoplysninger findes
på bagsiden af dette dokument.
Zender Comfosystems forhandles i Danmark af:
Venti AS
Banevænget 3
8362 Hørning
Tlf.:

8692 2266

E mail:

info@venti.dk

Web:

www.venti.dk

Alle rettigheder forbeholdes
Denne brugervejledning er udarbejdet med yderste omhu. Udgiveren kan ikke holdes ansvarlig for mulige skader,
der forårsages af manglende eller ukorrekte oplysninger i denne brugervejledning. I tilfælde af tvister er den
engelsksprogede udgave af oplysningerne den gældende.
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1 Indledning og sikkerhed

Sikkerhedsanvisninger
Følg til enhver tid altid sikkerhedsbestemmelser,
advarsler, bemærkninger og instruktioner I denne
brugervejledning. Manglende overholdelse af
sikkerhedsregler, advarsler, bemærkninger og
instruktioner i denne brugervejledning kan medføre
personskader eller beskadigelse af enheden.
Det anbefales at der oprettes en serviceaftale, så der
ofte kan udføres vedligehold og eftersyn på
enheden. Leverandøren kan give dig en liste over
servicevirksomhed i nærheden af dig.
Montage, opstart og vedligehold skal udføres af
autoriseret person eller virksomhed medmindre
andet er angivet i dette dokument.
Opbevar denne brugervejledning i hele enhedens
levetid.
Instruktioner angående rengøring eller udskiftning
af filtre skal nøje overholdes.
Sørg for at strømmen er afbrudt ved udførelse
af arbejde på enheden.
Værktøj skal anvendes til at åbne
enheden.

Denne enhed er et balanceret ventilationssystem med
varmegenvinding til at skabe energieffektiv ventilation i
bygninger. Balanceret ventilation betyder at den
brugte/forurenede luft fra køkken, badeværelse, toilet
og mulige opbevaringsrum udsuges, mens den samme
mængde frisk luft blæses ind i stue og værelser.
Spalterne under dørene sikrer en god
luftgennemstrømning.
Sørg for at spalterne under dørene ikke blokeres
af eksempelvis møbler eller andet som kan
forhindre luftgennemstrømning.
Et balanceret ventilationssystem består af:
Aggregat (A)
Kanalsystem til friskluft indtag (B)
Kanalsystem til fraluft (E) og afkast (C)
Tilluftventiler i opholdsrum fx stue og værelse
Fraluftventiler i køkken, badeværelse, toilet og evt.
depotrum (E).
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2 Betjening
Betjening og forståelse af enhedens styringer er beskrevet i dette afsnit.
Betjening og forståelse af enhedens display er bekrevet i dette afsnit.

2.1 Tilgængelige styringer
En eller flere af følgende styringer kan anvendes til at betjene enheden:
Billede

Navn

Funktion

Enhedens display

Visning af indstillet ventilationstrin
Visning af fejl og filteralarm
Visning af åben bypass
Start/standsning af tilluftventilator
Visning og indstilling af rumtemperatur
Indstilling af P-menuer
Nulstilling af fejl og filteralarm
Det ønskede ventilationstrin kan ikke indstilles på
enhedens display

SA 1-3V

Indstilling af ønsket ventilationstrin:

■ 1 = Lav
■ 2 = Normal
■ 3 = Høj
■ Forlænget drift

SA 0-3V

Indstilling af ønsket ventilationstrin:

■ 0 = Off
■ 1 = Lav
■ 2 = Normal
■ 3 = Høj
■ Forlænget drift
SAI Flash

Indstilling af ønsket ventilationstrin:

■ 1 = Lav
■ 2 = Normal
■ 3 = Høj
■ Forlænget drift
■ Visning af fejl og filteralarm
Vådrumskontakt

Aktivering af forceret drift.

RFZ kontakt

Indstilling af ønsket ventilationstrin:

■ 0 = Off
■ 1 = Lav
■ 2 = Normal
■ 3 = Høj
■
= Forlænget drift
■ Visning af fejl eller filteralarm
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2.2 Enhedens display
Billede

Beskrivelse

Aktivitet

Alle lys er slukkede
Enheden er slukket

Tænd for strømmen til enheden

Et tal vises midt i display
Det aktuelle ventilationstrin vises
Mulige ventilationstrin

Ingen handling påkræves

■
■
■

1 = Lav
2 = Normal
3 = Høj

Bogstavet “A” vises midt på displayet

Ingen handling påkræves

Den aktuelle ventilationsindstilling vises
Den viste profil er ”fraværende”

Bogstavet “t” vises til venstre på displayet sammen med et
tal midt på displayet
Forlænget drift er aktiveret og det aktuelle ventilationstrin
vises.

Ingen handling påkræves

Et prik ved siden af et tal vises, ca. midt på displayet

Ingen handling påkræves

Bypass er åben og det aktuelle ventilationstrin vises.

”FIL” og ”tER” blinker skiftevis
Filteralarm er aktiveret

Bogstavet ”A” blinker til venstre på displayet med et eller to tal til
højre på displayet
Den aktuelle fejlkode vises

Bogstavet ”E” blinker til venstre på displayet med et eller to tal til
højre på displayet
Den aktuelle fejlkode vises

Bogstaverne ”EA” blinker til venstre på displayet med et eller to
tal til højre på displayet
Den aktuelle fejlkode vises

Bogstavet ”P” vises til venstre på displayet med et eller to tal til
højre på displayet
Den aktuelle valgte ”P-menu” vises

Et, to eller tre tal vises til højre på displayet
Den aktuelle indstilling for valgte ”P-menuen” vises

Rengør eller udskift filtre som
beskrevet i afsnit 4 om
”Vedligeholdelse”

Kontakt servicetekniker som
beskrevet i afsnit 5 om
”Fejlmeldinger”

Kontakt servicetekniker som
beskrevet i afsnit 5
”Fejlmeldinger”

Kontakt servicetekniker som
beskrevet i afsnit 5
”Fejlmeldinger”

Ingen handling påkræves
I denne menu er de nederste
knapper er ikke funktionelle

Ingen handling påkræves
I denne menu er de nederste
knapper er ikke funktionelle
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Billede

Beskrivelse

Aktivitet

Tre tal med en prik efter det andet tal vises til højre på displayet

Ingen handling påkræves

Den aktuelle indstilling for rumtemperaturen vises

Dioden over ikonet med en pil lyser
Tilluftventilatoren er standset. Der er ingen frisk luft tilførsel

Dioden over ikonet med to pile lyser

Husk at starte tilluft ventilatoren
hvis denne er manuelt standset

Ingen handling påkræves

Tilluftventilatoren er aktiveret
Det er balanceret ventilation

2.3 Indstilling af rumtemperaturen
Enheden stræber efter den mest komfortable
tillufttemperatur baseret på den indstillede
rumtemperatur.

Aktivitet
1

2

Indstil rumtemperaturen til samme temperatur som
rumtermostaten (på det
primære varmeanlæg).
Rumtemperaturen kan indstilles mellem 12°C og
28°C. Se i afsnittet om styringer hvorledes
rumtemperaturen indstilles.
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3

Tryk og hold
i mindst
3 sek.

Display***

Beskrivelse
Aktuel
rumtemperatur vises

Tryk

Rumtemperatur øges
0.5°C.

Eller tryk

Rumtemperatur
sænkes 0.5°C.

Tryk

Rumtemperatur
er
bekræftet, standard
skærm vises

2.4 Start / standsning af
tilluftventilatoren

2.5 Indstilling af timer funktion for RFZ

Enhedens tilluftventilator kan standses manuelt hvis
nødvendigt. I tilfælde af at man ønsker at holde
ubehagelige lugte fra udeluften ude af boligen kan
dette være en nødvendighed. Vær dog opmærksom
på at standsning af tilluft- og fraluftventilatorerne
bevirker at boligens ventilationssystem kommer i
ubalance midlertidigt. Glem derfor ikke at starte
tilluftventilatoren igen. Se i afsnittet om tilgængelige
styringer for start og standsning af tilluftventilatoren.
Hvornår kan tilluftventilatoren ikke standses på
displayet?
Enheden er udstyret med en pejsefunktion, der kan
aktiveres af servicetekniker. Denne funktion forhindrer
undertryk i boligen og er velegnet for boliger med pejs mv.
Er pejsefunktionen aktiv kan tilluftventilatoren ikke startes
eller standses manuelt.
Hvornår kan tilluftventilatoren ikke startes?
Enheden kan også starte eller standse
tilluftventilatoren automatisk. Dette kan ske om
vinteren, for at beskytte enheden og forhindre
veksleren i at fryser til. Hvis udeluften er for kold vil
enheden automatisk standse tilluftventilatoren og
denne kan i dette tilfælde ikke startes manuelt.
Aktivitet
1

Tryk og hold
i mindst
3 sek.

Display***

Ventilationen kan øges for en tidsindstillet periode
ved et tryk på RFZ kontakten. Dette kan være nyttigt,
når ventilationen ønskes forceret ved madlavning
eller bad. Indstilling af forceret ventilation via RFZ
kontakten kan findes i vejledningen for RFZ
kontakten.
RFZ kontakten har to separate tidsintervaller som
indstilles individuelt. Tidsinterval for forceret
ventilation ved et hurtigt tryk på RFZ kontakten
indstilles i P-menu 25. Tiden kan indstilles mellem 1
og 10 minutter. Tidsinterval for forceret ventilation
ved at trykke og holde RFZ kontakten nede indstilles
i P-menu 26. Tiden kan indstilles mellem 1 – 120
minutter.

Aktivitet
1

2

3

Forklaring

4

Tilluftventilator er
standset

5

Display***

Tryk

Tryk

Tryk
indtil
P25 eller P26
vises

6

Tilluftventilatoren starter IKKE automatisk efter
manuel standsning. Glem ikke at starte
tilluftventilatoren igen.

Øg tidsinterval
med 1 min

Tryk

Tryk

7

Vis undermenuer af
den valgte P-menu

Tryk

Tilluftventilator er
startet
Lyset over ikonet
lyser grønt

Gå til undermenuer i
P-menuer

Gå til den
valgte P-menu

Eller tryk
Tryk og hold
i mindst 3
sek.

Gå til P-menu

Tryk

Lyset over ikonet
lyser grønt

2

Beskrivelse

Reducer
tidsinterval er
med 1 min
Bekræft tidsinterval
og returner til Pmenu

Gendan
fabriksindstillinger
og returner til Pundermenu

Tryk

Returner til Pmenu

Tryk

Returner til
standard
skærm

8

*** De viste indstillinger er enhedens standard indstillinger. Dette kan afvige fra enhedens faktiske indstilling.
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2.6 Indstilling af forlænget drift for SA
1-3V, SA 0-3V eller SAI Flash
Ventilationen kan indstilles med forlænget drift.
Dette kan være nyttigt, når ventilationen ønskes
forlænget ved madlavning eller bad. Indstilling af
timer for forlænget ventilation på SA 1-3V, SA 03V eller SAI Flash kan findes i vejledningen for
disse. Tidsinterval for forlænget ventilation
indstilles i P-menu 23 mellem 0-120 minutter.
Aktivitet
1

Display***

Beskrivelse

Ventilationen kan indstilles med forlænget drift.
Dette kan være nyttigt, når ventilationen ønskes
forlænget ved madlavning eller bad. Indstilling af
timer for forlænget ventilation på SA 1-3V, SA 0-3V
eller SAI Flash kan findes i vejledningen for disse.
Tidsinterval for forlænget ventilation indstilles i Pmenu 23 mellem 0-120 minutter.
Aktivitet

Gå til P-menu
Tryk

2

2.7 Indstilling af forlænget drift for
sekundær SA 1-3V, SA 0-3V eller SAI
Flash (vådrumskontakt)

Tryk

1

4

Tryk
indtil
P23 vises

Tryk

Tryk

3
Gå til P-menu

6

Tryk

Tryk

7

Tryk

Reducer
tidsinterval
med 1 min
Bekræft
tidsinterval og
returner til Pmenu

6

Gendan
fabriksindstillinger
og returner til
undermenu I Pmenu

Tryk

Tryk
indtil
P22 vises

Tryk

Gå til undermenu i
valgte P-menu
Vis undermenu af
den valgte P-menu

Gå til P-menu

Tryk

Øg tidsinterval
med 1 min

Eller tryk

Reducer
tidsinterval
med 1 min

Tryk

Tryk

Returner til Pmenu
7

8

Gå til P-menu

Øg tidsinterval
med 1 min
5

Eller tryk

Tryk

Vis undermenu af
den valgte P-menu

4
5

Tryk

Beskrivelse

Gå til undermenu i
valgte P-menu
2

3

Display***

Returner til
standard
skærm

8

Bekræft
tidsinterval og
returner til Pmenu
Gendan
fabriksindstillinger
og returner til
undermenu I Pmenu

Tryk

Returner til Pmenu

Tryk

Returner til
standard
skærm

*** De viste indstillinger er enhedens standard indstillinger. Dette kan afvige fra enhedens faktiske indstilling.
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2.8 Indstilling af efterløbstid for
sekundær SA 1-3V, SA 0-3V eller
SAI Flash (vådrumskontakt)
Forlænget drift er ikke altid ønsket, eksempelvis ved
brug af badeværelse i kort tid. Ved hjælp af en timer
funktion kan indstilles tidsinterval, hvor enheden ikke
reagerer på signal fra vådrumskontakten. Indstilling af
efterløbstid findes i vejledningen for SA 1-3V, SA 03V eller SAI Flash. Efterløbstid indstilles i P-menu 21
mellem 0-15 minutter.

Aktivitet

Display***

2.9 Indstilling af tidsinterval for filter
alarm
Hvor hurtigt filtrene kræver rengøring eller
udskiftning
afhænger
af
omgivelsernes
luftkvalitet. Filtrene forurenes hurtigere i
byområder
end
i
landlige
omgivelser.
Filteralarmen har derfor et justerbart tidsinterval.
Ved udløb at indstillet tidinterval vil følgende
filteralarm vises skiftevis:

2

3

4

Tryk

Tryk

Tryk

Tryk

5

Tryk

Tryk

6

7

Display

Beskrivelse

Gå til P-menu
1
Gå til undermenu i
valgte P-menu
Vis undermenu
af den valgte Pmenu

2

3

Øg tidsinterval
med 1 min
4

Eller tryk

.

Beskrivelse
Aktivitet

1

og

Rengøring og udskiftning af filtre er beskrevet i
afsnittet om ”Vedligeholdelse”. Tidsinterval for
filteralarm indstilles i P-menu 24 mellem 10 - 25
uger.

Reducer
tidsinterval
med 1 min

5

Bekræft
tidsinterval og
returner til Pmenu
Gendan
fabriksindstillinger
og returner til
undermenu I Pmenu

Tryk

Returner til Pmenu

Tryk

Returner til
standard
skærm

6

Tryk

Tryk

Tryk
indtil
P24 vises

8

Gå til undermenu i
valgte P-menu
Vis undermenu af
den valgte P-menu

Tryk

Gå til valgte Pmenu

Tryk

Øg tidsinterval
med 1 min

Eller tryk

Reducer
tidsinterval
med 1 min

Tryk

Tryk

7

Gå til P-menu

Bekræft
tidsinterval og
returner til Pmenu
Gendan
fabriksindstillinger
og returner til
undermenu I Pmenu

Tryk

Returner til Pmenu

Tryk

Returner til
standard
skærm

*** De viste indstillinger er enhedens standard indstillinger. Dette kan afvige fra enhedens faktiske indstilling.
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2.10 P-menu for brugere
Oversigt over tilgængelige P-menuer vises herunder.
Menu P9 > Status på yderligere programmer
Status

Menu P1 > Status på tidsprogrammer
Undermenu

Beskrivelse

Status

Undermenu Beskrivelse

Aktiveret

P90

Pejsekontakt?

Ja (1) / Nej (0)

P91

Bypass åben?

Ja (1) / Nej (0)

P94

Analog input (0-10V)
aktiv?

Ja (1) / Nej (0)

P95

Frostbeskyttelse aktiv?

Ja (1) / Nej (0)

P96

n/a

Ja (1) / Nej (0)

P99

Enthalpi program aktiv?

Ja (1) / Nej (0)

P11

Er menu P21 aktiv?

Ja (1) / Nej (0)

P12

Er menu P22 aktiv?

Ja (1) / Nej (0)

P13

Er menu P23 aktiv?

Ja (1) / Nej (0)

P14

Er menu P24 aktiv?

Ja (1) / Nej (0)

P15

Er menu P25 aktiv?

Ja (1) / Nej (0)

P16

Er menu P26 aktiv?

Ja (1) / Nej (0)

Aktiveret

Menu P2 > Indstilling af tidsinterval i timer funktioner
Tidsintervaller
Submenu

Description

Minimum

Maksimum

Reset

P21

Timer for vådrumskontakt (skift til forceret ventilation).
■ ‘x‘ minutter efter aktivering af vådrumskontakt
skifter enheden til forceret ventilation

0 min.

15 min.

0 min.

Timer for vådrumskontakt (skift til normal ventilation).
■ ‘x‘ minutter efter aktivering af vådrumskontakt, skifter
enheden tilbage til normal ventilation.

0 min.

120 min.

30 min.

Timer for ventilationstrin 3 (ved brug af kabelført 3positions kontakt).
■ Hvis ventilationstrin 3 (høj) er kortvarigt aktiveret
(< 3 sek.)vil enheden skifter til højt niveau i ‘x’
minutter og vil herefter automatisk returnere til normal
ventilation.
Betjenes en kontakt i dette tidsrum vil enheden øjeblikkeligt
vende tilbage til ventilationstrinnet som indstillet på det
tidspunkt.

0 min.

120 min.

0 min.

P24

Filter alarm
■ ‘x’ uger efter rengøring af filtre vises ny filteralarm.

10 uger

26 uger

16 uger

P25

Timer for ventilationstrin 3 (ved brug af
).
■ Tryk kortvarigt
(< 2 sek.), enheden skifter
til højt niveau i ‘x’ minutter og returnerer herefter
automatisk til normalt niveau.
Betjenes en kontakt i dette tidsrum vil enheden øjeblikkeligt
vende tilbage til ventilationstrinnet som indstillet på det
tidspunkt

1 min.

20 min.

10 min.

Timer for ventilationstrin 3 (ved brug af
).
Tryk længe
(> 2 sek.), enheden skifter til højt
niveau i ‘x’ minutter og returnerer herefter automatisk til
normalt niveau.
Betjenes en kontakt I dette tidsrum vil enheden øjeblikkeligt
vende tilbage til ventilationstrinnet som indstillet på det
tidspunkt

1 min.

120 min.

30 min.

n/a

0 min.

120 min.

30 min.

Gælder kun systemer med
2xSA 1-3V, SA 0-3V eller SAI
Flash kontakter monteret.
P22
Gælder kun systemer med
2xSA 1-3V, SA 0-3V eller SAI
Flash kontakter monteret.
P23
Gælder
kun
systemer
med SA 1-3V, SA 0-3V
eller SAI Flash kontakt.

Gælder kun systemer
med en RFZ kontakt.

P26
Gælder kun systemer
med en RFZ kontakt.

P27

*** De viste indstillinger er enhedens standard indstillinger. Dette kan afvige fra enhedens faktiske indstilling.
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3 CE mærkning og garanti
Garanti
Producenten yder 24 måneders garanti fra montering
eller maks. 30 måneders garanti fra enhedens
produktionsdato. Der kan kun gøres garantikrav i
tilfælde af materialefejl og/eller konstruktionsfejl, der
opstår i garantiperioden. Hvis der gøres garantikrav
må enheden ikke afmonteres uden producentens
skriftlige accept heraf. Reservedele er kun dækket af
garantien, såfremt de er leveret af producenten og er
monteret af en autoriseret montør.
Garantien bortfalder såfremt:
Garantiperioden er udløbet
Enheden anvendes uden filtre
Ikke-originale reservedele er anvendt
Der er foretaget ikke-godkendte ændringer eller
modifikationer af enheden
Montering er ikke udført i overensstemmelse
med de gældende bestemmelser
Mangler skyldes forkert tilslutning, forkert
anvendelse eller forurening af systemet
Garantien dækker ikke omkostninger til afmontering
eller genmontering på stedet. Dette gælder også for
normal slitage. Zehnder forbeholder sig ret til enhver
tid at ændre konstruktionen og/eller konfigurationen
af sine produkter uden at være forpligtet til at tilpasse
allerede leverede produkter til disse ændringer.

Ansvar
Enheden er designet og fremstillet til brug i
balancerede ventilationssystemer med integreret
Zehnder varmegenvinding. Enhver anden anvendelse
anses for at være ukorrekt og kan medføre skader på
enheden eller personskader, som producenten ikke
kan gøres ansvarlig for. Producenten hæfter ikke for
skader, der måtte skyldes følgende:
Manglende overholdelse af sikkerheds-, drift
og vedligeholdelsesanvisninger i dette
dokument
Anvendelse af komponenter der ikke er
anbefalet eller leveret af producenten. Ansvaret
for anvendelse af ikke- originale komponenter
påhviler udelukkende installatøren.
Normal slitage
Bortskaffelse
Kontakt leverandør for at høre om det er muligt at
levere enheden tilbage. Undersøg de lokale
bestemmelser om mulighed for genbrug af
komponenter, hvis enheden ikke kan
tilbageleveres. Bortskaf ikke batterierne fra de
trådløse (RF-) styringer med det normale
husholdningsaffald. Batterierne bortskaffes ved
indlevering på særlige genbrugspladser.

CE Mærkning
Zehnder Group Nederland B.V.
Lingenstraat 2 • 8028 PM Zwolle-NL
T +31 (0)38 4296911 • F +31 (0)38 4225694
Company register Zwolle 05022293

Maskinbeskrivelser
I overensstemmelse med følgende
direktiver

EØS Overensstemmelseserklæring
Varmegenvindingsaggregat:
ComfoAir 160, 200, 350, 550 serierne

Maskindirektivet
Lavspændingsdirektivet
EMC-direktivet

(2006/42/EEC)
(2006/95/EEC)
(2004/108/EEC)

Zwolle, 15-01-2014
Zehnder Group Nederland B.V.

O. Schulte,
Director Production Zwolle
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4 Vedligeholdelse
Manglende vedligeholdelse medfører en
forringelse af ventilationssystemets præstation.
Enheden skal efterses og rengøres hvert andet år.
Zehnder anbefaler at indgå en serviceaftale med en
professionel virksomhed.

4.1 Rengøring eller udskiftning af filtre
Udskift filtrene mindst hver 6. måned og rengør
filtrene hver 2. - 3. måned.
Udskift eller rengør filtrene når der kommer en
filteralarm på enhedens display. Følgende filteralarm
vises skiftevis på displayet:

Sørg for at enheden er koblet fra
strømforsyningen før der udføres
vedligeholdelsesarbejde.
Afbryd ikke enheden fra strømforsyningen med
mindre det fremgår af anvisningerne I
vejledningen. Afbrydelse af ventilationen i en
længere periode kan medføre dannelse af fugt og
problemer med skimmelsvamp i boligen.

Installatøren kan levere nødvendige nye filter.
Enhed

Filter type

Varenummer

ComfoAir 160

2x G4

400100023

1x F7 / 1x G4

400100024

ComfoAir 200

ComfoAir 350

ComfoAir 550
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og

1x F7 / 1x G4

400100013

2x G4

400100014

2x F7

400100017

1x F7 / 1x G4

400100084

2x G4

400100085

2x F7

400100086

1x F7 / 1x G4

400100084

2x G4

400100085

2x F7

400100086

4.1.1 Udskiftning af filtre
Aktivitet

Beskrivelse

1

Nulstil filteralarm ved tryk på
indtil filteralarmen forsvinder.

I mindst 4 sek.,

4 sek.
2

Afbryd strømmen til enheden.

3

Fjern filterdækslerne (A) fra enheden.

A

A

ComfoAir 160
ComfoAir 200

A

A

A

ComfoAir 550
ComfoAir 350

Udtag de snavsede filtre (B) fra enheden.

4

B

ComfoAir 160/200
5

ComfoAir 350/550
Indsæt rene filter og tilslut strømmen igen.
Ved anvendelse af enheden for første gang,
anbefales det at udskifte filtrene og rengøre
ventilerne først. Under byggefasen kan
systemet blive snavset af byggestøv
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4.1.2 Rengøring af filtre
Støvsug filtrene (B) med en støvsuger i stedet for at
udskifte dem med nye filtre.
Ved anvendelse af enheden for første
gang anbefales det at rengøre filtrene
(og ventilerne) først. Under byggefasen
kan systemet blive snavset til af
byggestøv.

4.2 Rengøring af ventiler
Rengør ventilerne (mindst) to gange om året.
1. Marker ventilens placering og indstilling
2. Fjern ventilen fra loftet eller væggen
3. Rengør ventilen i varmt sæbevand
4. Skyl og tør ventilen grundigt
5. Monter ventilen tilbage i PRÆCIS SAMME
INDSTILLING OG I SAMME HUL
6. Gentag procedure for de andre ventiler
På nogle ventiler sidder der et filter bag på.
Hvis dette er tilfældet rengøres filtret efter
samme rengøringsprocedure som ventilen.
Om ventilens indstilling
Ventilationsluften udsuges og indblæses ved
hjælp af ventiler. Spalter under dørene i boligen
sikrer at luften strømmer i den rigtige retning.
For at sikre korrekt luftmængde i rummene skal
følgende overholdes:
Bloker ikke spalter under dørene, eksempelvis af
tæpper eller møbler. Spalten bør være mindst
10mm
Ændr ikke på ventilernes indstilling
Ombyt ikke ventilerne
Installatøren indstiller ventilerne således at
ventilationssystemet virker optimalt. Ændr derfor
ikke på ventilernes indstilling.

4.3 Kondensafløb
Sørg for at vandlåsen (u-bøjning), der er tilsluttet
huset spildevandssystem, altid er fyldt med vand.

4.4 Vedligeholdelse af
installatøren
Ikke al nødvendig vedligeholdelse kan udføres af
brugeren.
En gang hver andet år, bør installatør eller
servicetekniker udføre indvendig vedligehold af
ventilationssystemet.
Nogle serviceteknikere tilbyder en
vedligeholdelseskontrakt hvor brugervedligeholdelse
også kan være inkluderet.

5 Fejlmeldinger
I tilfælde af fejl vil tilsvarende fejlkode blive vist på
enhedens display.
I tilfælde af filteralarm skal filtret rengøres eller udskiftes
som beskrevet i afsnittet om vedligeholdelse.
I tilfælde af andre fejlmeldinger:
Aktivitet

Beskrivelse

1

Noter fejlkoden som vises på displayet

2

Noter enhedstypen. Dette er angivet på
identifikationspladen nær strømforsyningen.

3

Kontakt servicetekniker eller
installatør og videregiv de noterede
informationer.
.

Enheden bør ikke være frakoblet strømforsyningen,
medmindre enheden skal tages ud af service grundet
en alvorlig fejl eller for rengøring/udskiftning af filtre,
eller andre nødsagede grunde.

Afbryd ikke enheden fra strømforsyningen
med mindre det fremgår af anvisningerne
I vejledningen. Afbrydelse af
ventilationen i en længere periode kan
medføre dannelse af fugt og problemer
med skimmelsvamp i boligen
Hvis enheden er installeret I et område med
høj luftfugtighed (badeværelse eller toilet) er
risikoen for kondens på kabinettet stor. Dette
kræver ingen handling.
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I

Installation/test rapport
Dato

Adresse

Arbejdsanvisning

By/region

Ordregiver

Projekt type
Bolig type

Monteret af

Enhedstype

Målet med

Fraluft
Rum

Position

Påkrævet
[m3/h]

Ventiltype

Målt [m3/h]

Ventil
indstilling

Indstillingsenhed

Køkken

P30

Badeværelse

P31

Toilet

P32

…

P33

…
…

I alt:

Tilluft
Rum

Position

Påkrævet
[m3/h]

Ventiltype

Målt [m3/h]

Ventil
indstilling

Indstillingsenhed

Opholdsrum

P34

Soveværelse 1

P35

Soveværelse 2

P36

Soveværelse 3

P37

…
…
…

I alt:

Tryk
Målt

Tilluft
[Pa]

Fraluft
[Pa]

Overtryk
Undertryk

I alt:
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II Vedligeholdelsesprotokol
2 -3 måneder efter installation:
Aktivitet

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

År 6

År 7

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

År 6

År 7

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

År 6

År 7

År1

År2

År3

År4

År5

År6

År7

Rengøring af filtre

6 måneder efter installation:
Aktivitet
Udskiftning af filtre
Rengøring af ventiler

9 måneder efter installation:
Aktivitet
Rengøring af filtre

12 måneder efter installation:
Aktivitet
Udskiftning af filtre
Rengøring af ventiler
Eftersyn og rengøring af kondensafløb
Eftersyn og rengøring af luftkanaler
Eftersyn og rengøring af enhedens kabinet
Eftersyn og rengøring af varmeveksler
Eftersyn og rengøring af ventilatorer
Eftersyn og rengøring af forvarmeflade

Dato
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