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ERU HB(E) EC

INNEHÅLL

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

• Läs manualen noggrant innan du installerar och använder enheten.
• Alla föreskrifter i manualen och alla tillämpliga lokala och inhemska konstruktions-, elektriska 

och tekniska normer och standarder måste följas vid installation och drift av enheten.
• Varningarna i manualen måste tas på mycket stort allvar eftersom de innehåller viktig 

personlig säkerhetsinformation.
• Underlåtenhet att följa de regler och säkerhetsföreskrifter som anges i denna manualen kan 

leda till personskador och skador på enheten.
• Läs hela manualen noga och spara den under hela enhetens livslängd.
• När enhetens drift ska överföras måste även manualen överlämnas till den nya operatören. 

Denna manual är huvuddriftsdokument för teknik, underhålls- och driftspersonal.
Manualen innehåller information om användningsområde, teknisk information, funktion, design och installation av ERU HB(E) 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. 
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INSTALLATION OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

• Koppla bort enheten från 
elnätet före installationen.

• Packa upp enheten med 
försiktighet.

• Enheten måste vara jordad!

• Följ säkerhetsföreskrifterna 
för användning av elektriska 
verktyg när du installerar 
enheten.

• Ändra inte elkabelns längd på 
eget bevåg.

• Böj inte elkabeln.
• Undvik att skada elkabeln.
• Lägg inte några främmande 

föremål på elkabeln.

• Placera inte enhetens elkablar i 
närheten av värmeutrustning.

• Använd inte skadad utrustning 
eller kablar när du ansluter 
enheten till elnätet.

• Använd inte enheten utanför 
de temperaturer som anges i 
bruksanvisningen.

• Använd inte enheten i 
aggressiva eller explosiva 
miljöer.

• Vidrör inte enhetens kontroller 
med våta händer.

• Utför inte installations- och 
underhållsarbeten med våta 
händer.

• Tvätta inte enheten med 
vatten. 

• Skydda enhetens elektriska 
delar mot vatten.

• Låt inte barn använda enheten.
• Koppla bort enheten från 

elnätet före allt tekniskt 
underhåll.

• Förvara inte explosiva eller 
mycket brandfarliga ämnen i 
närheten av enheten.

• Om enheten genererar 
ovanliga ljud, lukt eller avger 
rök, koppla bort den från 
strömförsörjningen och 
kontakta återförsäljaren.

• Öppna inte enheten under 
drift.

• Rikta inte enhetens luftflöde 
mot öppen eld eller 
antändningskällor.
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ERU HB(E) EC

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

PRODUKTER ELLER EMBALLAGEMATERIAL FÅR EJ BORTSKAFFAS  
SOM OSORTERAT  EMBALLAGEMATERIAL

• Blockera inte luftkanalen när 
enheten är igång.

• Vid kontinuerlig drift av 
enheten ska installationens 
säkerhet regelbundet 
kontrolleras.

• Sitt inte på enheten och 
placera inte främmande 
föremål på den.

• Använd enheten endast för det 
avsedda syftet.
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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

PRODUKTKODER 

BETECKNING ANTAL

Värmeåtervinningsaggregat 1 st.
Kontrollpanel* 1 st.
Manual 1 st.
Emballage 1 st.

*Kontrollpanelen ingår inte som standard i leveranser av enheter utrustade med A21-styrenhet.

Produktkodexempel: ERU 300 H BE EC A21

Ventilationsenhet
ERU: värmeåtervinningsaggregat

Nominell luftkapacitet, [m3/h]

Anslutning
Anslutningsrikning H: horisontell

Ytterligare komponenter
B: By-pass 

E: elektrisk eftervärmare

Typ av elmotor
EC motor

Styrversion  

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)
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ERU HB(E) 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. 

Aggregatdata

ER
U

 3
00

 H
B 

EC
 A

21

ER
U

 3
00

 H
BE

 E
C 

A
21

ER
U

 4
00

 H
B 

EC
 A

21

ER
U

 4
00

 H
BE

 E
C 

A
21

ER
U

 7
00

 H
B 

EC
 A

21

ER
U

 7
00

 H
BE

 E
C 

A
21

Nätspänning [v / 50 (60) Hz] 1~ 230

Maximal enhetseffekt [W] 182 289 336

Maximal enhetsström (utan elektrisk värmare) [a] 1,4 2,1 2,4

Elvärmareffekt [W] - 2800 - 2800 - 3600

Elvärmarens ström [a] - 12,2 - 12,2 - 15,6

Maximal enhetseffekt (med elvärmare) [W] 182 2982 289 3089 336 3936

Maximal enhetsström (med elvärmare) [a] 1,4 13,6 2,1 14,3 2,4 18,0

Maximalt luftflöde [m3/h] 380 540 830

RPM [min-1] 2100 2600 3200

Ljudtrycksnivå på ett avstånd av 3 m [dBa] 24 27 31

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

Höljesmaterial Aluzink

Isolering 40 mm, mineralull

Frånluftsfilter G4

Tilluftsfilter F7

Anslutningsdimension [mm] Ø 160 Ø 200 Ø 250

Vikt [kg] 63,1 64,3 74,8 76 107 108,4

Värmeåtervinningseffektivitet [%] 74-89 78-89 74-89

Typ av värmeväxlare Motström

Värmeväxlarmaterial Entalpi Entalpi Entalpi

Sec klass A A A A A A
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Modell
Mått och anslutningsdimensioner [mm]

d D A A1 A2 B B1 B2 H H1 H2 H3 H4 H5 L L1 L2

ERU 300 HB(E) EC 16 157 1180 1083 1126 586 566 480 540 479 506 168 193 118 190 189 189

ERU 400 HB(E) EC 16 197 1191 1094 1137 702 682 596 566 504 531 162 201 141 248 217 217

ERU 700 HB(E) EC 16 247 1379 1282 1325 886 866 700 663 601 629 201 234 166 274 296 296

VIKTIGT! Tekniska data för kontrollpanelen (tillbehör) samt dess mått anges i panelens bruksanvisning.
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ERU HB(E) EC

• 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.
• De avtagbara serviceluckorna för filterbyte sitter på enhetens servicesida. Det går att skifta servicesida. 
• Modellerna ERU HBE EC A21 är utrustade med en inbyggd elektrisk eftervärmare för att värma tilluften till en mer behaglig 

temperatur. 
En elektrisk kanalvärmare kan anslutas som tillval till ERU HB EC A21-aggregaten. Värmeenheterna fungerar automatiskt och  styrs 
av temperaturgivaren. Elvärmaren ska installeras i tilluftskanalen efter värmeväxlaren.  

• Frysskydd för värmeväxlaren i enheter med en A21-styrenhet utförs:
1. Med hjälp av en automatisk cyklisk nedvarvning av tilluftsfläkten med frånluftfläkten igång.
2. Via bypass genom ett spjäll som automatiskt öppnar på signal från temperaturgivaren. När bypasspjället öppnas förbigår 

frånluften från lokalerna värmeväxlaren.
3. Med  en  elektrisk förvärmare (säljs separat).  Förvärmarens  påslag/avstängning sker  automatiskt  via  temperaturgivaren. 

Värmaren måste installeras i uteluftsskanalen innan värmeväxlaren.
Val av önskat frysskydd för värmeväxlare görs i mobilapplikationen. 
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ENHETSDESIGN OCH DRIFTSPRINCIP
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1 Tilluftsfläkt · ·
2 Frånluftsfläkt · ·
3 Motströmsvärmeväxlare · ·
4 Tilluftsfilter · ·
5 Frånluftsfilter · ·
6 Ställdon för bypasspjäll · ·
7 Styrenhet · ·
8 Differenstryckvakt för tilluftsfilter · ·
9 Differenstryckvakt för  frånluftsfilter · ·
10 Inspektionslucka för filterunderhåll · ·
11 Inspektionslucka för åtkomst till styrenheten · ·
12 Dropptråg · ·
13 Dräneringstråg · ·
14 Dräneringsanslutning · ·
15 Elektrisk eftervärmare ·
16 WiFi antenn · ·
17 På / av-knapp för WiFi inställningsläge  · ·
18 Upphängningsbeslag · ·
19 USB kontakt

20 Anslutning för elektrisk förvärmare · ·
21 Anslutning för elektrisk eftervärmare ·
22 HV2 fuktgivare (tillbehör) · ·
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ERU HB(E) EC

LUFTFLÖDESRIKTNING

UTELUFT

AVLUFT

FRÅNLUFT

TILLUFT

BYTE AV SERVICESIDA
Ta bort pluggarna från panelerna på servicesidan och på motsatt sida av enheten. Skruva bort panelernas fästskruvar. Ta bort värmeväxlaren 
med dropptråget. 

Installera panelen som är servicesida på motsatt sida. Flytta blocket med bypasspjället mot anslaget med panelen och montera 
värmeväxlaren med dropptråget på enheten. Skruva fast frontpanelen (servicesidan). Stäng skruvlocken med pluggarna på båda sidorna.
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INSTALLATION OCH INSTÄLLNINGAR

SE TILL ATT DET FINNS GOTT OM UTRYMME RUNT ENHETEN 
FÖR UNDERHÅLL OCH REPARATIONER.

HV2 FUKTGIVARE, INSTALLATION OCH ANSLUTNING
OBS! 
Fuktgivaren i frånluftkanalen ska installeras och anslutas innan enheten monteras. 
• Skruva bort frontpanelen.
• Montera fuktgivaren i fästet.
• Anslut givaren till styrenheten med kabel och kontakt (installeras av tillverkaren).

LÄS MANUALEN FÖRE INSTALLATION AV AGGREGATET.
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ERU HB(E) EC

INSTALLATION 

Takmontering (pendling) Stående placering (golv)

m
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min 900 мм
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min 900 mm

min 900 мм min 10 ммmin 10 mmmin 900 mm

Aggregatet kan pendlas från tak med gängstavar eller placeras stående och förankras med lämpligt infästningsmaterial.
Fästdon för montering köpes separat. Välj fästelement med tanke på placeringen och aggregatvikt. Se avsnittet Tekniska data. Fästdon för 
installation ska väljas av en behörig tekniker. 

OBS! 
För bästa prestanda och minsta möjliga tryckfall ska minimumlängd på kanalanslutningen till aggregatets intag- samt frånluftssida 
beräknas enligt följande:  1 x  anslutningsdiameter på tilluftsidan,  3 x  anslutningsdiameter på frånluftsidan. Om kanalanslutningen 
är för kort eller inte är ansluten ska aggregatanslutningarna skyddas från åtkomst. För att förhindra oavsiktlig åtkomst till fläkten kan 
anslutningarna täckas med ett skyddsgaller eller liknande med en maskbredd på högst 12,5 mm. 
Ute- samt avluftskanaler ska isoleras med cellgummiisolering med minst 13 mm:s tjocklek.
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ANSLUTNING TILL ELNÄTET

AGGREGATET SKA GÖRAS SPÄNNINGSLÖST INNAN ARBETE PÅBÖRJAS. 
ANSLUTNING AV AGGREGATET TILL ELNÄTET FÅR  

ENDAST GÖRAS AV BEHÖRIG ELEKTRIKER,  
EFTER ATT HA STUDERAT BRUKSANVISNINGEN NOGA.

AGGREGATETS ELEKTRISKA DATA FINNS PÅ TILLVERKARENS TYPSKYLT. 

• Aggregatet är klassat för anslutning till1~220-240 V/50 (60) Hz elnät. 
• Aggregatet ska anslutas till elnätet med isolerade kablar. Val av tvärsnittsarea måste baseras på maximal belastningsström, maximal 

ledningstemperatur beroende på kabeltyp, isolering, längd och installationsmetod.
• Den externa strömkällan måste vara utrustad med en automatisk kretsbrytare inbyggd i den fasta ledningen för att öppna elkretsen 

vid överbelastning eller kortslutning. Kretsbrytarens installationsplats måste ge snabb åtkomst för nödavstängning av enheten. 
Den automatiska brytarens, QF, märkström måste överskrida aggregatets maximala strömförbrukning (se tekniskt datadiagram). 
Rekommenderad märkström för effektbrytaren är enligt standardutförande beräknad på det anslutna aggregatets maximala ström. 
Den automatiska kretsbrytaren ingår ej i leveranspaketet. 

Styrenheten är placerad inuti aggregatets hölje. 
Skruva av serviceluckan för åtkomst till styrenheten.
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ERU HB(E) EC

Kopplingsschema  
(aggregat med en A21-styrenhet)
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Beteckning Enhetsnamn Kabeltyp Maximal kabellängd Observera

CCU* Kompressorkondensorenhet 2x0,75 mm2 20 m 3 a. 30 DC / ~ 250 AC

SM1* Tilluftsspjällställdon 2x0,75 mm2 20 m 3 a. 30 DC / ~ 250 AC

SM2* Frånluftsspjällställdon 2x0,75 mm2 20 m 3 a. 30 DC / ~ 250 AC

PK1* Externt brandlarm 2x0,75 mm2 20 m

P1* Kontrollpanel 4x0,25 mm2 10 m

HV2* Integrerad fuktgivare (frånluft)

XP* Elkontakt

QF* Automatisk kretsbrytare

X1. X3 Plintar

Boost Kontakt på / av. Boost-läge

Kamin Kontakt på / av. Kamin-läge

*Tillbehör, säljes separat. Anslutningen måste göras med tåliga, isolerade och värmebeständiga kablar. Kabelrekommendation visas  i 
tabellen. 

Aggregatet styrs av en mobilapplikation och / eller en trådbunden alternativt trådlös kontrollpanel (säljs separat) i enheter med en 
A21-styrenhet (ingår i leveranspaketet). 

OBS! Kontrollpanelfunktioner, drift av mobilapplikationer och nedladdningslänkar anges i dess respektive bruksanvisningar

STYRUTRUSTNING
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KOPPLA BORT STRÖMFÖRSÖRJNINGEN INNAN UNDERHÅLLSARBETE PÅBÖRJAS!

TEKNISKT UNDERHÅLL

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. Skruva loss de löstagbara luckorna för hand.
2. Dra ut de smutsiga filterna.
3. Sätt in de nya filterna och montera tillbaka i omvänd ordning.
Sätt in de nya filterna och montera tillbaka i omvänd ordning. 
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ERU HB(E) EC

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. Skruva bort frontpanelen.
2. Dra ut värmeväxlaren med dropptråget.
3. Ta bort värmeväxlaren från dropptråget.
4. Rengöring av värmeväxlaren.

• Våtrengöring (polystyrenvärmeväxlare): skölj värmeväxlaren med en varm tvållösning och låt torka.
• Torrrengöring (entalpi-värmeväxlare): rengör värmeväxlaren med dammsugare med smalt munstycke.

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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FÖRVARINGS- OCH TRANSPORTFÖRESKRIFTER 

• Förvara enheten i tillverkarens originalförpackning i ett torrt, stängt och ventilerat utrymme med en temperatur 
mellan +5 ˚C  och +40 ˚C  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.

FELSÖKNING

PROBLEM MÖJLIGA ORSAKER FELSÖKNING

Fläkten startar inte när 
enheten är på.

Ingen strömförsörjning.
Se till att enheten är korrekt hög luftfuktighet 
till elnätet. Undersök annars om något fel 
uppstår vid anslutning. 

Fläktmotorn har fastnat, fläktbladen är smutsiga.
Stäng av enheten, undersök orsaken till 
problemet och rengör fläktbladen. Starta om 
enheten.

En säkring löser ut efter 
att enheten slås på.

Hög strömförbrukning orsakad av en kortslutning. Stäng av enheten. Kontakta din återförsäljare.

Lågt luftflöde.

Låg fläkthastighetsinställning. Ställ in en högre hastighet.

Filtren och fläktarna är igentäppta, värmeväxlaren är 
igentäppt.

Rengör eller byt filter, rengör fläktarna och 
värmeväxlaren.

Ventilationssystemet (luftkanaler, luftdon, spjäll galler) 
är igentäppta, skadade eller stängda.

Rengör eller byt ut ventilationssystemets 
detaljer, som luftkanaler, luftdon, spjäll och 
galler.

Kall tilluft.
Frånluftsfiltret är smutsigt. Rengör eller byt ut frånluftsfiltret.

Värmeväxlaren är smutsig. Rengöring av värmeväxlaren.

Buller, vibrationer.

Smutsigt(a) fläkthjul. Rengör fläkthjulen.

Lös fläkt eller fläkthölje. Dra åt fläktarnas eller höljets skruvar helt.

Inga antivibrationsanslutningar på luftkanalens 
rörflänsar.

Installera antivibrationsanslutningar.
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ERU HB(E) EC

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  _________ HB(E) EC A21

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  _________ HB(E) EC A21 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  _________ HB(E) EC A21

Serienummer

Tillverkningsdatum

inköpsdatum

Garantiperiod

Försäljare
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