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1. Funktionsbekrivning

Se ”8.8. Menyträd” på sidan 25 för komponent-
beskrivning.

I den ena hälften av rotorn (HR-R) passerar den kalla 
uteluften och i den andra hälften passerar den varma 
frånluften, utan att de blandas med varandra. Det 
innebär att en stor del av värmen i frånluften överförs till 
tilluften – värmemagasinsprincipen (se systemskisser). 
Vid extra låg utetemperatur kommer dessutom ett 
termostatstyrt eftervärmeelement (EB) att se till att 
tilluften håller önskad temperatur. Denna tilluft förs 
via kanaler och ventiler till uppehålls- och sovrum. 
Frånluften sugs ut från antingen samma rum eller via 
dörrspringor/översvämningsgaller till toalett och våtrum. 
Den använda luften förs via kanalsystem tillbaka till 
aggregatet och ger ifrån sig värme, och blåses därefter 
ut från byggnaden via takhuv eller väggaller. 
När ingen eftervärme behövs (t.ex. sommartid) kommer 
rotorn att stanna.

1.1. VÄRMEELEMENT
Värmeelementen är säkrade mot överhettning av 
överhettningstermostater (F20) som kopplar ur vid 60°C. 
Som en extra säkerhet kopplar termostaten (F10) ur vid 
85°C. Termostaten F10 kan återställas manuellt genom 
att man trycker in återställningsknappen. 
Termostaten hittar du genom att öppna 
aggregatdörrarna (ovanför värmeelementet)

1.2. BETJÄNING AV SPISKÅPA
A – Vred för spjäll och forcering
B – Trycknapp för belysning
Vid matlagning öppnas spjället genom att man vrider 
spjällvredet A.

1)  Vrid knapp till nivå 1. Spjället står då öppet till hälften.
2)  Vrid knapp till nivå 2. Spjället står då helt öppet.
3)  Vrid knapp till nivå 3 så ökar aggregatet luftmängden   
 till hastighet 3 (forcerad ventilation).
4)  Spjället vrids tillbaks manuellt när behov inte    
 föreligger.

INFO! Detta är ett rent 
ventilationssystem och inte något 
uppvärmningssystem. Bostaden 
måste få uppvärmning på normalt 
sätt. 

i
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2.6.1. Spiskåpa
Volymkåpan torkas av med en fuktig trasa och 
diskmedel. 

!

FÖRSIKTIG! Filtret måste rengöras 
ca. 2 gånger i månaden vid normal 
användning.

 
med diskmedel. Filterkassetten kan också diskas i 
diskmaskinen. Några gånger per år bör volymkåpan 
rengöras invändigt. Torka invändigt med en fuktig 

och tryck upp så att den låses fast i snäpplåsen.

Fig. 8

Fig. 7BETJÄNING AV SPISKÅPA

9K 2 . 1

2.4. ROTOR

av rotorn. Om det av olika anledningar skulle bli 
nödvändigt kan smuts tas bort med en mjuk borste. 
Ytterligare rengöring kan du göra genom att ta ut rotorn 
och spruta den med fettlösande rengöringsmedel och 
därefter blåsa den ren från motsatt sida. Avstånd ca 60 
mm och maximalt tryck på 8,0 bar. Se till att motorn inte 
utsätts för vatten vid rengöringen. Kontrollera att alla 
packningar runt rotorn är hela och täta.

2.5. SPÄNNING AV ROTORREM
Rotorremmen kan spännas genom att lossa skruvarna  
(1 st. på varje sida) som håller rotormotorn på plats  

Fig. 4

Fig. 5

UTVÄNDIG RENGÖRING
Många produkter för rengöring av köksytor innehåller 
kemikalier som kan skada plastkomponenterna i 
produkten. Använd därför en mjuk trasa indränkt 
med varmt vatten och en neutral tvållösning för att 
rengöra produkten utvändigt. Viktig. Använd inga skarpa 
rengöringsmedel eller skurpulver eftersom sådana 
produkter skadar färgen. Använd inte heller produkter 
som används for att ge ytor av rostfritt stål en beläggning 

!

VARNING! Använd inte 
rengöringsmedel som är skadligt 
för aluminium eller miljön.
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Fig. 9

!

FARA! Risken för brand ökar om 
volymkåpan inte rengörs så ofta 
som rekommenderas.

För att byta lysrör, lossa på lampglaset genom att trycka 
snäpplåsen i pilens riktning, Fig. 9. 
Lysröret går nu att byta.

Internationell
ILCOS-kod

Philips
beteckning

Osrams
beteckning

Ljuskälla FSD-11-1-G23 FSD-11-E-2G7 PL-S 2-pin DULUX-S

11W 11W 11W

Sockel G23 G23 2-pin G23 2-pin

Typ av lampa

Kort och kompakt enkellysrör med stiftsockel T12

Enkelsockel, G23-sockel med 2 stift T12

Dimensioner (längd x bredd x höjd)/85 mm x 126 mm x 250 mm

Flexit K2.1 levereras som standard med:  

Enkellysrör Osram Dulux S 11 W/830

Ballast

Flexit K2.1 levereras som standard med:   

Typ: L7/9/11.307 ref. Nr: 163694 från Vossloh-Schwabe
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RENGÖRING AV FILTER
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2.2. FILTER
För att bevara en sund inomhusmiljö är det viktigt att 

!

VARNING! Ökat luftmotstånd i 
filtret – mindre luft i bostaden – risk 
för att det bildas bakterier i filtret, 
och i värsta fall kan anläggningen 
skadas.

 

om året, företrädesvis på hösten (efter pollensäsongen). 
I områden med mycket damm och föroreningar bör 

ePM1 55% F7). Dessa skjuts 
på plats.

så kan du vara säker på att få fullt utbyte av anläggning.

2.3. BYTE AV BORSTLIST
Borstlisterna slits med tiden. Om de tätar dåligt mot den 
roterande värmeväxlaren kan de behöva bytas ut  
(art.nr. 102686).  

!

FARA! Dra ut nätkontakten innan 
du börjar!

Gör så här:
Dra ut rotorns snabbkontakt genom att trycka in 

Dra ut borstlisterna från spåret. Flytta dem uppåt frå

om de har blivit helt utslitna.
Fig. 3

nivå 2

nivå 1

Fig. 2

Fig. 1

2

1

14

K 2 . 1

4. Handhavande CI60

4.1. GENERELLT
Styrpanelen består av ett tangentbord med trycknappar, 
lysdioder för indikering samt trimrattar och brytare 
för inreglering av ventilationsaggregatet. Styrpanelen 
kommunicerar med ventilationsaggregatet genom en 
lågspänningsledning.
          

4.2. ÖKA/MINSKA LUFTFLÖDE
Använd brytare 1 och 2 för att öka respektive minska 

 

MIN
i byggnaden. Skall inte användas det första 
driftsåret. 

NORMAL Används under normala förhållanden. I det 

gällande föreskrifter.

MAX
större personbelastning eller högre fuktnivå. 
Ex. vid duschning eller torkning av kläder. 
Vanligtvis används det här driftsläget under 
begränsade tidsperioder.

                                                                
De olika hastigheterna indikeras med dioderna 3, 4 och 
5.

4.3. INREGLERING AV LUFTFLÖDEN
På hastighetsnivå NORMAL måste ventilations-

 
potentiometern. 

Fabriksinställningar:
MIN 50% (fast)

NORMAL 75%  (justerbar)

MAX 100% (fast)

89
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4.4. JUSTERING AV TEMPERATUR
Med potentiometer 11 kan önskad temperatur 

från 10 - 30°C. Det rekommenderas att använda 
fabriksinstälningarna.

Vid behov går det att slå AV/PÅ ventilationsaggregatets 
eftervärme med t fall används endast 
den roterande värmeväxlaren som värmekälla. Vi 
rekommenderar att låta denna stå i position PÅ eftersom 
aggregatet själv reglerar när det behövs tillskottsvärme. 
  

PÅ AV

POS. 10

4.5. FILTERBYTE
Var 6:e månad tänds lysdiod 7 som en påminnelse om 

Efter utförd aktivitet skall indikeringen   
återställas, se mer under avsnittet   
återställning.

4.6. LARM

ventilationsaggregatet tänds indikering 6.
Beroende på orsak har indikeringen olika 
utseende. 

Fast sken indikerar:
• Fel på returvattensensor (B5)
• Fel med värmeåtervinningen (B-alarm)

Fast sken med blinkande MIN hastighet (indikator 5) 
indikerar:
• Fel på tilluftsensor (B1)
• Fel på frånluftsensor (B3)
• Fel på uteluftsensor (B4)

Blinkande sken indikerar:
• Fel på överupphettningstermostat (gäller endast vid   
 elbaserad tilläggsvärme)
• Fel på extern brand/rökdetektor (tillbehör)
• Fel med värmeåtervinningen (A-alarm)
• Fel med tilläggsvärme (gäller endast om det är av   
 vattenbaserad typ)

!

BYTE AV FILTER


