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ERU 160/350/550 VB EC

 

Denna manual är huvuddriftsdokument för teknik, underhålls- och driftspersonal.
Manualen innehåller information om användningsområde, teknisk information, funktion, design och installation av ERU 160/350/550 VB EC 
och alla dess modifikationer.
Teknik och underhållspersonal måste ha teoretisk och praktisk utbildning inom ventilationssystem och ska kunna arbeta i enlighet 
med tillämpliga inhemska säkerhetsregler, byggnormer och standarder. Informationen i denna manual var korrekt vid dokumentets 
upprättande.
Företaget förbehåller sig rätten att när som helst modifiera de tekniska egenskaperna, konstruktionen och konfigurationen av sina 
produkter för att integrera den senaste tekniken.
Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett söksystem eller överföras, i någon form eller på något sätt i något 
informationssökningssystem, eller översättas till något språk i någon form utan företagets skriftliga tillstånd. 

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

• Samtliga krav i användarmanualen samt tillämpliga bestämmelser, lokala och nationella, 
byggnads-, elektriska och tekniska normer och standarder måste följas vid installation av 
aggregatet.

• Bryt alltid strömmen före inkoppling, service, underhåll och reparation.
• Endast kvalificerade elektriker som har tillstånd att arbeta med elektriska installationer upp till 

1000 V får göra inkopplingar eller underhåll. Denna manual ska noggrant läsas före arbetet 
påbörjas.

• Enfas elnät måste följa lokala elektriska normer och standarder.
• Fasta elinstallationer måste vara försedda med en automatisk kretsbrytare.
• Enheten måste kopplas i elnätet genom en dubbelpolig, i fasta elnätet integrerad,  anpassad 

kretsbrytare. Avståndet mellan kretsbrytarens samtliga poler får inte vara mindre än 3 mm.
• Kontrollera enheten efter synliga skador på fläkthjulet, höljet och gallret innan uppstart.
• Enhetens insida måste vara fritt från främmande föremål som kan orsaka skador på fläkthjulen.
• Vid montering av enheten, undvik kompression av höljet! Deformering av höljet kan orsaka 

motorhaveri och överdrivet oljud.

INNEHÅLL

Innehåll ................................................................................................................................................................................................ 2
Säkerhetsföreskrifter .................................................................................................................................................................... 2
Användningsområde .................................................................................................................................................................. 4
Leveransinnehåll ............................................................................................................................................................................ 4
Tekniska data .................................................................................................................................................................................... 5
Enhetsdesign och driftsprincip  ........................................................................................................................................... 7
Installation  och inställningar  ................................................................................................................................................ 9
Anslutning till elnätet  ................................................................................................................................................................ 13
Tekniskt underhåll  ........................................................................................................................................................................ 16
Förvarings- och transportföreskrifter  ............................................................................................................................... 17
Tillverkarens garanti ..................................................................................................................................................................... 18
Certifikat för godkännande ..................................................................................................................................................... 19
Säljarinformation ............................................................................................................................................................................ 19
Installationscertifikat ................................................................................................................................................................... 19
Garantikort ........................................................................................................................................................................................ 19



3 

ERU 160/350/550 VB EC

VID SKROTNING AV PRODUKTER OCH EMBALLAGEMATERIAL SKA DESSA  
KÄLLSORTERAS ENLIGT GÄLLANDE REGLER.  

PRODUKTER ELLER EMBALLAGEMATERIAL FÅR EJ BORTSKAFFAS  
SOM OSORTERAT  EMBALLAGEMATERIAL

• Felaktigt användande av enheten och obehöriga förändringar är inte tillåtet.
• Utsätt inte enheten för ogynnsamma väderförhållanden (regn, sol etc).
• Vidta åtgärder för att förhindra intrång av rök, kolmonoxid och andra förbränningsprodukter 

i utrymmet via skorstenspipor eller andra brandskyddsenheter. Nödvändig lufttillförsel, 
för att förhindra baksug, måste tillgodoses för rätt förbränning och utluftning av gaser via 
bränsleförbrännande utrustnings skorsten.

• Enheten kan negativt påverka säker drift av enheter som förbränner gas eller andra bränslen 
(även de som befinner sig i andra utrymmen) genom bakflöde av förbränningsgaser. Dessa 
gaser kan potentiellt orsaka kolmonoxidförgiftning. Efter utförd installation ska funktionen av 
enheter som avger rökgaser testas av certifierad yrkesperson för att försäkra att bakflöde av 
förbränningsgaser inte kan inträffa.

• Transporterad luft får ej innehålla damm eller andra fasta orenheter, klibbiga ämnen eller 
fibrösa material.

• Använd inte enheten i en farlig eller explosiv miljö innehållande alkoholer, bensin, 
insektsmedel, etc.

• Stäng inte eller blockera tillufts- eller frånluftsventiler i åtanke om att sörja för effektivt 
luftflöde.

• Sitt inte på enheten eller placera föremål på den.
• Apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, 

sensorisk, psykisk  förmåga eller personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de har 
givits vägledning eller instruktioner rörande handhavandet av apparaten på ett säkert sätt och 
förstår riskerna vid användning.

• Tillåt inte barn att leka med enheten.
• Rengöring eller underhåll får inte göras av barn utan tillsyn.
• Informationen i denna användarmanual var korrekt vid tidpunkten för dess upprättande.
• Företaget reserverar sig rätten att när som helst ändra de tekniska egenskaperna, designen, 

eller konfigurationen av dess produkter för att integrera de senaste tekniska utvecklingarna.
• Ingen del av denna publikation får reproduceras, lagras i ett söksystem, överföras i någon form 

utan, ett i förväg, skriftligt tillstånd av Företaget.
• VARNING! Liknande användandet av all annan hemelektronik måste följande grundläggande 

regler följas vid användandet av denna fläkt:
• Berör aldrig fläkten med blöta eller fuktiga händer.
• Berör aldrig fläkten när du är barfota.
• Om elkabeln är skadad måste den bytas till passande kabel och monteras av tillverkaren eller 

dess servicepartner.
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ERU 160/350/550 VB EC

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Enhetens funktion är att på mekaniskt vis tillhandahålla kontinuerlig luftomsättning i hus, kontor, hotell, kaféer, konferenslokaler och 
andra platser och allmänna utrymmen, samt att återvinna den värmeenergi som utvinns ur frånluften i lokalerna för att värma upp den 
filtrerade tilluften . Enheten är inte avsedd i installationer som tex simbassänger, bastur, växthus, sommarträdgårdar och andra utrymmen 
med hög. luftfuktighet. På grund av förmågan att spara värmeenergi via energiåtervinning är enheten ett viktigt element i energieffektiva 
lokaler. Enheten är en komponent och är inte avsedd för fristående drift.
Enheten är konstruerad för kontinuerlig drift utan att kopplas bort från elnätet.
Luften får inte innehålla brandfarliga eller explosiva blandningar, avdunstning av kemikalier, klibbiga ämnen, fibrösa material, grovt damm, 
sot- och oljepartiklar eller miljöer som är gynnsamma för bildande av farliga ämnen (t. ex. giftiga ämnen, damm, patogena bakterier)

ENHETEN FÅR INTE ANVÄNDAS AV BARN ELLER PERSONER MED NEDSATT FYSISK, 
MENTAL ELLER SENSORISK FÖRMÅGA ELLER AV PERSONER UTAN  

LÄMPLIG UTBILDNING.
ENHETEN FÅR ENDAST INSTALLERAS OCH ANSLUTAS AV KVALIFICERAD PERSONAL 

SOM HAR ERHÅLLIT  KORREKTA INSTRUKTIONER.
VAL AV ENHETENS INSTALLATIONSPLATS MÅSTE KUNNA FÖRHINDRA OBEHÖRIG 

ÅTKOMST AV BARN. 

LEVERANSINNEHÅLL

BETECKNING  ANTAL

Värmeåtervinningsaggregat 1
Kontrollpanel* 1
Manual     1
Emballage     1

*Kontrollpanelen ingår inte som standard i leveranser av enheter utrustade med A21-styrenhet.
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ERU 160/350/550 VB EC

TEKNISKA DATA
Enheten är avsedd för användning inomhus i temperaturer från +1° C till +40° C och relativ luftfuktighet upp till 80%. För att förhindra 
kondensation på enhetens innerväggar måste höljets temperatur vara 2-3° C högre än daggpunktstemperaturen i den överförda luften.
Enheten är klassad som elmaterial, klass I.
Åtkomst till farliga delar och skydd av inträngande vatten, klass:
• IP22 för enheten som är ansluten till luftkanalerna
• IP44 för enhetens motorer
Enhetens design utvecklas ständigt, därför kan vissa modeller skilja sig något från beskrivningarna i denna manual. 

TEKNISKA DATA

MODELL ERU 160 VB EC ERU 350 VB EC ERU 550 VB EC

Nätspänning [V/50 (60) Hz] 1~ 220-240

Maximal fläkteffekt  [W] 57 178 337

Maximal enhetsström  (utan elvärmare)  [A] 0.5 1.4 2.4

Maximalt luftflöde  [m3/h] 200 450 690

RPM [min-1] 3770 3200 2860

Ljudtrycksnivå på ett avstånd av 3 m [dBA] 22 28 26

Överförd lufttemperatur  [°С] -25...+40

Höljesmaterial Lackerad stålplåt 

Minerallullsisolering  [mm] 20 40

Frånluftsfilter klassificering G4

Tilluftsfilter klassificering F7

Anslutningsdiameter  [mm] 125 160 200

Vikt  [kg] 36 64 82

Värmeåtervinningseffekt  [%] 76-92 73-91 73-91

Värmeväxlartyp Motströmsväxlare

Värmeväxlarmaterial Entalpimembran

SEC class A
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ERU 160/350/550 VB EC
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Modell
Dimensioner  [mm]

Ø D Ø D1 B B1 H H1 L L1 L2

ERU 160 VB EC 125 18 340 330 665 580 600 388 143

ERU 350 VB EC 160 18 600 583 760 675 730 426 230

ERU 550 VB EC 200 18 730 720 760 675 823 498 288
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ERU 160/350/550 VB EC

ENHETSDESIGN OCH DRIFTSPRINCIP 

Enheten har följande funktion: varm förbrukad luft från rummet sugs till enheten där den filtreras av frånluftsfiltret. Luft strömmar genom 
värmeväxlaren och blåses ut av frånluftsfläkten. Kall, frisk utomhusluft sugs in i enheten och filtreras. Filtrerad luft strömmar sedan genom 
värmeväxlaren och in i rummet med hjälp av tilluftsfläkten. Värmeenergi från frånluften överförs till ren inkommande frisk luft och värmer 
upp den. Luftströmmarna är helt åtskilda. Värmeåtervinning minimerar värmeförluster vilket minskar kostnaden för rumsuppvärmning 
under den kalla årstiden.

ENHETS DESIGN 

1

2
3
4
5
6

7

8

9
10

11

13

15

14

12

1 – kabelförskruvningar; 2 – styrkort; 3 –bypasspjäll; 4 – motströmsväxlare; 5 – frånluftsfilter; 6 – tilluftsfilter; 7 – tilluftsfläkt;    8  –  
frånluftsfläkt; 9 – dräneringstråg; 10 – dräneringsrör; 11 – tryckvakt frånluftsfilter (endast ERU 550 VB EC A21).   12 – anslutning elektrisk 
förvärmare (tillbehör); 13 anslutning elektrisk eftervärmare (tillbehör); 14 – SET UP knapp (endast enheter med    A21 styrning); 15 – 
tryckvakt tilluftsfilter (endast ERU 550 VB EC A21). 

Luftbehandlingsaggregatet är utrustat med en gångjärnsupphängd frontpanel för enkel åtkomst vid reparationer och underhåll. Den 
borttagbara frontpanelens design möjliggör även ändring av servicesida. För att möjliggöra installation och inkopplingar är styrenheten 
tillgänglig via inspektionsluckan placerad på ovansidan av aggregatet. Strömkabel och jordkabel är anslutna till styrenheten 
via kabelgenomföringar.   Bypasspjället är öppet eller stängt beroende på enhetens driftsläge.   ERU 550 VB EC är utrustat med 
filtertryckvakter. Åtkomst till tryckvakterna sker via tillufts- respektive frånluftsanslutningen. ERU 160/350/550 VB EC är utrustade med en 
entalpimotströmsväxlare och har inget behov av dräneringsanslutning. 

Tillbehör, beställes separat. 
•  Fuktgivare. HV2 givaren anslutes till styrenheten. En enhet med en installerad fuktgivare arbetar för att upprätthålla ett inställt 

fuktbörvärde inomhus. Om fukten i frånluften stiger över inställt börvärde, forcerar aggregatet automatiskt till inställd maxhastighet. 
När fukthalten sjunker under inställt börvärde återgår aggregatet till tidigare inställning.

•  CO2 givare (ansluten till styrenheten). Utvecklad för att mäta koldioxidahalten inomhus för att kunna, via en utsignal, reglera 
fläkthastigheten. Ventilationskontroll genom styrning via CO2 nivåer  är ett effektivt sätt att sänka energiförbrukningen i fastigheten.

•  VOC givare (ansluten till styrenheten). kvalitativ bedömning av luftens mättnad av föroreningar (cigarettrök, utandningsluft, och 
lösnings- samt rengöringsmedel). Givarkänsligheten kan justeras med hänsyn till den förväntade maxnivån av luftföroreningar. 
Möjliggör luftkvalitetsstyrd ventilation vilket kan resultera i betydande energibesparingar eftersom luftväxlingen är beroende endast 
av uppnåt värde av föroreningar.

•  NKP elektrisk kanalförvärmare.  Värmaren upprätthåller uteluftstemperaturen för att förhindra påfrysning av värmeväxlaren.
•  NKD elektrisk kanaleftervärmare. Värmaren upprätthåller tilluftstemperaturen via temperaturgivaren. Installation och anslutning är 

beskriven i manualen för värmaren.
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ERU 160/350/550 VB EC

 

DRIFTSFUNKTIONER
Värmeåtervinning   Sommarkyla
Varm frånluft suges in i aggregatet och filtreras via frånluftsfiltret. 
Luften förflyttas därefter genom värmeväxlaren och blåses ut i 
avluften via frånluftsfläkten. Kall friskluft suges in i aggregatet och 
filtreras via tilluftsfiltret. Luften flödar därefter genom värmeväxlaren 
och blåses ut i utrymmena via tilluftsfläkten. 
I värmeväxlaren överföres värmeenergi mellan frånluft och uteluft. 
Luftströmmarna är helt åtskilda i värmeväxlaren. Värmeåtervinning 
minimerar värmeförluster, vilket reducerar kostnaderna för 
lokaluppvärmning under den kalla årstiden. 

UTELUFTTILLUFT

FRÅNLUFT

AVLUFT

Vy från servicesida 

När bypasspjället öppnas, transporteras varm frånluft förbi 
värmeväxlaren och kommer således inte i kontakt med denna. 
Värmeenergi överföres i detta fall inte i värmeväxlaren. 

UTELUFT
TILLUFT

FRÅNLUFTAVLUFT

Vy från baksida 

Värmeväxlarens påfrysningsskydd  (påfrysningsfara uppstår när avluftstemperaturen är lägre än  +5  °C och uteluftstemperaturen är 
lägre  än -3  °C för aggregat utrustade med förvärmare och  +3  °C för aggregat utan förvärmare).

UTELUFTTILLUFT

FRÅNLUFT
AVLUFT

Vy från servicesida

Påfrysningsskydd kan utföras på tre olika sätt för aggregaten ERU 160/350/550 VB EC A21:   
•  gradvis hastighetsreduktion av tilluftsfläkten
•  med bypass (förutsätter tillbehör (elektrisk eftervärmare))
•  Med hjälp av en elektrisk förvärmare . (om aggregatet är utrustat med en elektrisk förvärmare (tillval)) Lägesval
och inställningar är beskrivna i manualen för styrsystemet  (A21).
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ERU 160/350/550 VB EC

INSTALLATION  OCH INSTÄLLNINGAR 

LÄS MANUALEN FÖRE INSTALLATION AV AGGREGATET. 

LÅS LUCKSPÄRREN EFTER ATT ENHETEN INSTALLERATS, DETTA 
FÖR ATT FÖRHINDRA OAVSIKTLIGT ÖPPNANDE AV LUCKAN.

ÄNDRING AV SERVICESIDA
Aggregatets utförande medger ändring av servicesida. 

UTELUFT
TILLUFT

FRÃNLUFT
AVLUFT

Servicesida vänster 

UTELUFT

TILLUFT
FRÃNLUFTAVLUFT

Servicesida höger

Avlägsna gångjärnsspärren.

Lossa snäppkopplingarna, koppla bort jordkabeln och avlägsna servicepanelen

Demontera snäppkopplingarna och montera dem på motsatt sida. Demontera den bakre panelen genom att skruva av de tre skruvarna 
dolda under plastpluggarna.  
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ERU 160/350/550 VB EC

 

Installera sercicepanelen på motsatt sida, anslut jordkabeln. Montera den bakre panelen.  Montera gångjärnsspärren.

MONTAGE AV  AGGREGAT
För att nyttja aggregatets fulla prestanda samt för att minimera tryckfall förorsakad av turbulens, montera en rak kanalsektion direkt på 
aggregatets anslutningar. 

Minimumlängd, rak kanalsektion: 
•  lika med 1x kanaldiametern på intagssidan.
•  lika med 3 x kanaldiametern på utloppssidan.

Är kanalerna korta eller ej anslutna, skydda aggregatets öppningar från främmande föremål. För att förhindra ofrivillig åtkomst av fläktarna 
kan anslutningarna täckas med ett 

skyddsgaller eller annan form av nätgaller, dock inte med öppningar mindre än 12,5 mm. Ute- samt avluftskanaler ska isoleras med 
cellgummiisolering med minst 13 mm:s tjocklek. När montagepunkt ska väljas, är det viktigt att försäkra sig om att det finns tillräckligt med 
plats för service och underhåll av aggregatet. Det är viktigt att enheten monteras horisonellt. Kontrolleras noggrant både  längsgående 

samt tvärsgående. I annat fall kan detta resultera i distorsion samt driftsstörning.

Vägghängt montage Golvstående montage
Väggförankringar är inte inkluderade i leveransen.  Vid val 
av förankring måste hänsyn tas till väggens material samt 
aggregatets vikt. Val av förankring bör göras av installatören.      
Fäst förankringarna i väggen. Häng aggregatet på förankringarna. 
Det är viktigt att aggregatet är vertikalt, justering av detta kan 
göras genom att vrida på den justerbara distansen (1).

1

Installera aggregatet genom att ställa det på golvet. Golvet måste 
kunna hantera aggregatets vikt och bestå av fast underlag. Se till så 
att aggregatet är rätt både vågrät som lodrät.

m
in

 1
50

 m
m
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ERU 160/350/550 VB EC

ANSLUTNING TILL ELNÄTET 

BRYT ALLTID STRÖMMEN INNAN NÅGOT ARBETE MED AGGREGATET SKA UTFÖRAS. 
INKOPPLING AV AGGREGATET TILL ELNÄTET SKA UTFÖRAS AV EN BEHÖRIG 

ELEKTRIKER. AGGREGATETS ELEKTRISKA UPPGIFTER FINNS PÅ TILLVERKARENS 
MÄRKSKYLT

FÖRÄNDRING AV AGGREGATETS INTERNA KOPPLINGAR ÄR INTE TILLÅTET. DETTA 
UPPHÄVER AGGREGATETS GARANTI

För åtkomst av styrenheten, skruva ur skruvarna och ta bort locket. Anslutningsplintar och inkoppling av externa tillbehör finns på 
styrenheten. 

• Enheten är anpassad för anslutning till ett 1~220-240 V/50 (60) Hz eluttag.
• Extern strömmatning måste vara utrustad med en automatisk säkring inbyggd i det fasta elnätet för att möjliggöra en öppning av den 

elektriska kretsen i händelse av överbelastning eller kortslutning. Säkringens installation måste möjliggöra för en snabb åtkomst vid 
eventuell nödavstängning av aggregatet. Säkringens strömstyrka (vid utlösning) måste överskrida aggregatets maximala strömstyrka. 
(se tekniska data). Säkringens rekommenderade brytström är nästföljande standardströmstyrka i enlighet med aggregatets totala 
strömstyrka. Säkringen ingår inte i leveransen. 
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ELSCHEMA FÖR INKOPPLING AV EXTERNA TILLBEHÖR TILL ERU 160 VB EC A21
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Beteckning Namn Typ Kabeltyp*** Notera
SM1* Spjällställdon tilluftsspjäll NO 2 x 0.75 mm2 3A, 30DC/~250 AC

SM2* Spjällställdon frånluftsspjäll NO 2 x 0.75 mm2 3A, 30DC/~250 AC

РК1* Externt brandlarm NC 2 x 0.75 mm2

CCU* Utgång för extern kompressorkyla NO 2 x 0.75 mm2 3A, 30DC/~250 AC

P1* Kontrollpanel 4 x 0.25 mm2

Boost* På / Av boost-läge NO 2 x 0.75 mm2

CO2* Extern CO
2
  givare 3 x 0.25 mm2

*Ingår inte i leveransen.
** Spänningen, U, till externt spjällställdon, SM1, SM2 är beroende på typ av ställdon. 
***Maximal kabellängd 20 m!

Utgångsparametrar: terminalblock 20-25-3A, 30VDC/ ~ 250 VAC (“potentialfri kontakt”). 

  — RISK  FÖR  ELEKTRISK  STÖT!
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ERU 160/350/550 VB EC

ELSCHEMA FÖR INKOPPLING AV EXTERNA TILLBEHÖR TILL ERU 350/550 VB EC A21 
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Beteckning Namn Typ Kabeltyp*** Notera
SM1* Spjällställdon tilluftsspjäll NO 2 x 0.75 mm2 3A, 30VDC/~250 AC

SM2* Spjällställdon frånluftsspjäll NO 2 x 0.75 mm2 3A, 30VDC/~250 AC

РК1* Externt brandlarm NC 2 x 0.75 mm2

CCU* Utgång för extern kompressorkyla NO 2 x 0.75 mm2 3A, 30VDC/~250 AC

P1* Kontrollpanel 4 x 0.25 mm2

Boost* På / Av boost-läge NO 2 x 0.75 mm2

CO2* Extern CO
2
  givare 3 x 0.25 mm2

*Ingår inte i leveransen.
** Spänningen, U, till externt spjällställdon, SM1, SM2 är beroende på typ av ställdon. 
***Maximal kabellängd 20 m! 

Utgångsparametrar: terminalblock 17-22-3A, 30VDC/ ~ 250 VAC (“potentialfri kontakt”). 

 — RISK  FÖR  ELEKTRISK  STÖT!
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TEKNISKT UNDERHÅLL 

KOPPLA BORT STRÖMFÖRSÖRJNINGEN INNAN UNDERHÅLLSARBETE PÅBÖRJAS!
FÖRSÄKRA ATT ENHETEN ÄR BORTKOPPLAT FRÅN ELUTTAGET FÖRE AVLÄGSNANDE 

AV SKYDDET.

Underhåll måste utföras 1-2 gånger per år (minimum 1 gång/år). Underhållet inkluderar allmän rengöring samt följande:  
1. Filterunderhåll.
Smutsiga filter ökar tryckfallet i systemet och minskar lufttillförslen. Filterna måste bytas ut 1-2 gånger per år (minimum 1gång/år). 
Kontakta din återförsäljare för beställning av nya filter. Filterunderhåll
1. Lossa snäpplåsen på serviceluckan och fäll försiktigt ned den på golvet.
2. Dra ut de smutsiga filterna.
3. Sätt in de nya filterna, fäll upp luckan och fäst med snäpplåsen.

2. Underhåll av värmeväxlaren (minst en gång om året).
Damm kan ansamlas på värmeväxlaren även vid regelbundet underhåll av filtren. För att upprätthålla effektiviteten krävs regelbunden 
rengöring. Ta bort värmeväxlaren från enheten och rengör med tryckluft eller dammsugare. Montera därefter tillbaka värmeväxlaren på 
enheten. Underhåll av värmeväxlare:
1. Lossa snäpplåsen på serviceluckan och fäll försiktigt ned den på golvet.
2. Dra ut värmeväxlaren med dropptråget.
3. Ta bort värmeväxlaren från dropptråget.
4. Rengöring av värmeväxlaren. Torrengöring (entalpi-värmeväxlare): rengör värmeväxlaren med dammsugare med smalt munstycke.
5. Sätt tillbaka värmeväxlaren och montera enheten i omvänd ordning.

3. Fläktunderhåll (minst en gång per år). 
Även vid regelbundet underhåll av filtren kan damm ansamlas i fläktarna och minska fläktens prestanda och luftflöde. Rengör 
fläktarna med en mjuk trasa, borste eller tryckluft. Använd inte vatten, aggressiva lösningsmedel eller vassa föremål då dessa kan skada 
fläkthjulet.
4. Tilluftsflödeskontroll (två gånger per år). 
Tilluftkanalens galler kan bli tilltäppt med  löv och  andra  föremål  som  minskar enhetens  prestanda  och  tilluftsflöde.  Kontrollera 
uteluftsgallret två gånger per år och rengör vid behov.
5. Kanalsystemunderhåll (Vart 3-6:e år). 
Även regelbundet underhåll enligt ovanstående  beskrivning förebygger ej fullständigt att det ansamlas smuts i kanalsystemet, vilket 
leder till luftföroreningar och minskar enhetens effektivitet. Kanalunderhåll innebär regelbunden rengöring eller utbyte.
6. Underhåll av styrenheten (vid behov). 
Åtkomst till styrenheten visas i avsnittet «Anslutning till elnätet».
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OM OLJUD ELLER LUKTER SKULLE FÖREKOMMA, SKADOR TILL FÖLJD AV YTTRE 
PÅVERKAN, VIBRATIONER, BORTFALL AV LUFTFLÖDE, MINSKAD PRESTANDA,  GÖR 

AGGREGATET STRÖMLÖST OCH KONTAKTA DIN ÅTERFÖRSÄLJARE . 
FELSÖKNING MÅSTE UTFÖRAS AV EN BEHÖRIG TEKNIKER. 

MÖJLIGA PROBLEM OCH FELSÖKNING 

Fel Möjliga problem Åtgärd

Fläktar startar inte när 
aggregatet är på. 

Ingen spänning till aggregatet. 
Se till så att spänning finns till aggregatet. Felsök annars 
spänningsmatningen. 

Fläktarna är inställda på avstängt läge Ändra inställningarna på kontrollpanelen. 

För lågt luftflöde 

För lågt inställd fläkthastighet Ställ in en högre hastighet 

Filter, fläktar eller värmeväxlare är försmutsade Byt ut filterna, rengör fläktarna samt värmeväxlaren 

Ventilationssystemet (kanaler, don, galler, spjäll etc är 
igensatta, skadade eller stängda) 

Rengör eller byt ut delarna som orsakar problemet 

Kall tilluft Fråluftsfiltret är försmutsat Byt frånluftsfilter 

Oljud, vibrationer 
Fläkten eller fläkthöljets förskruvning är löst Spänn förskruvningen till fläktarna eller höljet 

Inga vibrationsdämpare på kanalanslutningarna Installera vibrationsdämpare 

Om åtgärder ovan ej fungerar, kontakta din återförsäljare. 
 

Om problem uppstår som ej är listade ovan, kontakta din återförsäljare.
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FÖRVARINGS- OCH TRANSPORTFÖRESKRIFTER 
• Förvara enheten i tillverkarens originalförpackning i ett torrt, stängt och ventilerat utrymme med en temperatur +5 .̊..+40 ˚С  och 

relativ luftfuktighet på högst 70 %.
• Förvaringsutrymmet får inte innehålla aggressiva ångor och kemiska blandningar som kan orsaka korrosion, isolering och 

tätningsdeformation. Använd lämpliga lyftanordningar för hantering och förvaring för att förhindra eventuella skador på enheten. 
• Använd lämpliga lyftanordningar för hantering och förvaring för att förhindra eventuella skador på enheten.
• Följ de hanteringskrav som gäller för den specifika lasttypen.
• Enheten kan flyttas i originalförpackningen med valfritt transportmedel under förutsättning att lämpligt skydd mot nederbörd och 

mekaniska skador kan säkerställas. Enheten får endast transporteras i arbetsläget.
• Undvik hårda stötar, repor eller hårdhänt hantering under lastning och lossning.
• Före den första idrifttagningen efter transport vid låga temperaturer ska enheten tillåtas värmas upp vid driftstemperatur i minst 3-4 

timmar.
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TILLVERKARENS GARANTI
Produkten uppfyller EU-normer och standarder för lågspänning och elektromagnetisk kompatibilitet. Vi försäkrar härmed att produkten 
uppfyller bestämmelserna i Europaparlamentets och europeiska rådets direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet (eMc) 2014/30 / EU, 
lågspänningsdirektivet (LVD) 2014/35 / EU och europeiska rådets CE-märkning enligt direktiv 93/68 / EEC. Detta certifikat har utfärdats 
efter test utförda på prover av ovanstående produkt.
Tillverkaren garanterar härmed normal drift av enheten i 24 månader efter försäljningsdatumet förutsatt att användaren har följt reglerna 
för transport, förvaring, installation och drift. Om tillverkningsfel uppstår under den garanterade drifttiden har användaren rätt att få alla 
fel åtgärdade av tillverkaren kostnadsfritt på fabriken. Reparationer omfattar arbete som är specifikt för att eliminera fel i enhetens drift 
för att säkerställa användarens avsedda användning inom den garanterade drifttiden. Felen kommer att åtgärdas genom utbyte eller 
reparation av enhetens komponenterna eller en viss del av sådan komponent.

Garantin omfattar inte:
• rutinmässigt tekniskt underhåll
• enhetens installation / demontering
• enhetsinställningar
För att göra anspråk på garantin måste användaren förse enheten och bruksanvisningen med stämpeln för inköpsdatum och 
inköpsdokument som bekräftar köpet. Enhetsmodellen måste överensstämma med modellen i bruksanvisningen. Kontakta din 
återförsäljare för garantiservice.

Tillverkarens garanti gäller inte i följande fall:
• Underlåtande av användaren att skicka enheten med hela leveranspaketet enligt instruktionerna i bruksanvisningen, inklusive leverans 

av saknade komponenter som tidigare har demonterats av användaren. 
• Bristande överensstämmelse mellan enhetsmodellen och märkesnamnet jämfört med informationen som anges på 

enhetsförpackningen och i bruksanvisningen. 
• Användarens underlåtande att säkerställa tekniskt underhåll av enheten i tid. 
• Yttre skador på enhetens hölje (omfattar ej nödvändiga externa installationsändringar ) och interna komponenter orsakade av 

användaren.
• Design- och konstruktionsändringar på enheten. 
• Byte och användning av enheter, delar och komponenter som inte godkänts av tillverkaren. 
• Felanvändning av enheten. 
• Underlåtenhet av användaren att följa enhetens installationsföreskrifter. 
• Underlåtenhet av användaren att följa enhetens användningsföreskrifter. 
• Anslutning av enheten till elnätet med en annan spänning än den som anges i bruksanvisningen. 
• Maskinhaveri på grund av överspänning i elnätet.
• Godtyckliga reparationer av användaren.
• Reparationer utförda utan tillverkarens godkännande.
• Garantiperioden har utgått.
• Underlåtenhet av användaren att iaktta gällande transportbestämmelser.
• Underlåtenhet av användaren att iaktta gällande förvaringsbestämmelser.
• Felaktiga åtgärder av tredje part. 
• Maskinhaveri på grund av naturkatastrofer, brand, översvämning, jordbävning, krig, fientligheter av något slag och blockader).
• Saknade tätningar om sådana finns i bruksanvisningen. 
• Underlåtenhet att skicka in bruksanvisningen med stämpel för enhetens inköpsdatum. 
• Saknade betalningsdokument som intygar enhetens inköp. 

GENOM ATT FÖLJA DESSA FÖRESKRIFTER SÄKERSTÄLLER DU EN LÅNG OCH 
PROBLEMFRI ANVÄNDNING AV ENHETEN. 

ANVÄNDARENS GARANTIKRAV KOMMER ENDAST ATT TAS UNDER ÖVERVÄGANDE VID 
PRESENTATION AV ENHETEN, BETALNINGSDOKUMENT OCH BRUKSANVISNING MED 

STÄMPEL FÖR INKÖPSDATUM.
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CERTIFIKAT FÖR GODKÄNNANDE

Enhetstyp Värmeåtervinningsaggregat

Modell ERU _________________

Serienummer

Tillverkningsdatum

Kvalitetsinspektörens 
stämpel

SÄLJARINFORMATION

Försäljare

Försäljarens stämpel

Adress

Telefonnummer

E-post

inköpsdatum 

Härmed bekräftas godkännande av komplett leverans av enheten med medföljande bruksanvisning. 
Garantivillkoren bekräftas och godkänns.

Kundens underskrift

INSTALLATIONSCERTIFIKAT

ERU _________________ enheten installeras enligt föreskrifter i bruksanvisningen.

Installationsstämpel

Företagsnamn

Adress

Telefonnummer

Installationsteknikerns 
fullständiga namn

Installationsdatum: Underskrift:

Enheten har installerats i enlighet med bestämmelserna i alla tillämpliga lokala och nationella 
konstruktions-, elektriska och tekniska normer och standarder. Enheten fungerar enligt tillverkarens 
avsikter.

Underskrift:

GARANTIKORT 

Enhetstyp Värmeåtervinningsaggregat

Försäljarens stämpel

Modell ERU _________________

Serienummer

Tillverkningsdatum

inköpsdatum

Garantiperiod

Försäljare
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