Användarmanual

LIVING-400/600

CimplAIR

CimplAIR
LIVING-400/600
Version – 1.1.1
__________________________________
SE Användarmanual
CLIMA-XXX -R/X
www.cimplair.com

1

Användarmanual

LIVING-400/600

CimplAIR

INNEHÅLL
Säkerhetskrav ................................................ .................................................. ........... .......................................... 2
Syfte ................................................. .................................................. .................. ................................................ 4
Leveransuppsättning ................................................ .................................................. ..... ......................................4
Beteckningsnyckel ................................................ ................................................................................................ 4
Teknisk data ................................................ .................................................. ................. ...................................... 5
Enhetsdesign och driftlogik ............................................. .................................................. .................................. 6
Installation och Set-up ............................................................................................................................................7
Anslutning till elnätet ..............................................................................................................................................9
Tekniskt underhåll ................................................ .................................................. ............................................ 10
Lagrings- och transportbestämmelser .................................................................................................................. 13
Tillverkarens garanti ................................................ .................................................. ... .............................. ....... 14
Intyg om godkännande ............................................... .................................................. ..... ..................................15
Säljarinformation ................................................ ..................................................................................................15
Installationscertifikat ................................................ ……………………………………………………………15
Garantikort ................................................ .................................................. ............. ............................................15

Denna bruksanvisning är ett huvuddriftsdokument som är avsett för teknisk, underhålls- och driftspersonal.
Manualen innehåller information om syfte, tekniska detaljer, driftsprincip, design och installation av LIVING400/600 och alla dess ändringar.
Teknisk och underhållspersonal måste ha teoretisk och praktisk utbildning inom ventilationssystem och ska
kunna utföra arbeten i enlighet med arbetsplatsens säkerhetsregler samt byggnormer och standarder som är
tillämpliga för respektive land.
Informationen i denna bruksanvisning är korrekt när dokumentet förbereds.
Företaget förbehåller sig rätten att när som helst ändra de tekniska egenskaperna, designen eller konfigurationen
av sina produkter samt införliva den senaste tekniska utvecklingen.
Ingen del av denna publikation får reproduceras, lagras i ett hämtningssystem eller överföras, i någon form eller
på något sätt i någon informationsökningssystem eller översatt till något språk i någon form utan föregående
skriftligt tillstånd från företaget.

SÄKERHETSKRAV
• Läs användarmanualen noggrant innan du installerar och använder enheten.
• Alla användarmanualkrav samt bestämmelserna i alla tillämpliga lokala och nationella konstruktioner,
elektriska och tekniska normer och standarder måste följas vid installation och drift av enheten.
• Varningarna i bruksanvisningen måste beaktas allvarligt eftersom de innehåller viktig personlig
säkerhetsinformation.
• Underlåtenhet att följa de regler och säkerhetsåtgärder som anges i denna bruksanvisning kan leda till
personskador eller skador på enheten.
• Efter en noggrann läsning av manualen ska du behålla den under aggregatets hela livslängd.
• Vid överföring av aggregatets ägande måste användarmanualen överföras till den mottagande operatören.
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SYFTE
Luftbehandlingsaggregatet med värmeåtervinning är konstruerad för integrering i centrala mekaniska
ventilationssystem.
Enheten är klassad för kontinuerlig drift.
Transporterad luft får inte innehålla brandfarliga eller explosiva blandningar, ånga av kemikalier, klibbiga
ämnen, fibrösa material, grovt damm, sot och oljepartiklar eller miljöer som är gynnsamma för bildning av
farliga ämnen (giftiga ämnen, damm, patogena bakterier).
Enheten har korrosionsbeständighetsklass C4 i enlighet med ISO 12944.

LEVERENSUPPSÄTTNING
Namn
Enhet
Användarmanual
Kontrollpanel
Montagesats
Förpackning

Antal
1 st.
1 st.
1 st.
1 st.
1 st.

BETECKNINGSNYCKEL
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TEKNISK DATA
Aggregatet är konstruerat för inomhusbruk med en omgivningstemperatur från +1 ° C till +40 ° C och relativ
luftfuktighet upp till 80%.
För att förhindra kondens på enhetens inre väggar är det nödvändigt att höljets yttemperatur är minst 2-3 ° C
högre än den transporterade luftens daggpunktstemperatur.
Enheten är klassad som en klass 1 elektrisk apparat.
Skydd mot vattenintrång:
• IP22 för enheten ansluten till luftkanalerna
• IP44 för enhetsmotorer
Enhetsdesignen förbättras ständigt, så vissa modeller kan skilja sig något från de som beskrivs i denna handbok.
Klasser på säkerhetsanordningar och vatteninträngningsskydd:

GENERELLA MÅTT [mm]
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ENHETENS DESIGN OCH DRIFTLOGIK
Enheten har följande arbetsprincip:
Varm frånluft från rummen transporteras med hjälp av frånluftsfläkten till aggregatet där den filtreras. Sedan flyttas luften genom
den roterande värmeväxlaren och blir sedan avluft som transporteras ut ur huset. Uteluft från utomhus transporteras in genom
uteluftskanalen med hjälp av tilluftsfläkten och passerar ett tilluftsfilter som separerar små och stora partiklar från luften. Sedan
passerar den filtrerade luften den roterande värmeväxlaren och den elektriska värmaren (för LIVING 400/600 VE EC-enheter) där
den värms upp till inställd temperatur och flyttas till rummet med tilluftsfläkten. Energi från varm frånluft överförs till den svalare
uteluften utifrån och värmer upp den. Värmeåtervinning minimerar förluster av elektrisk energi och
kostnader för uppvärmning under kalla årstider. Värmeväxlaren kan fungera som en kylåtervinnare på sommaren genom att använda
svalare frånluft för att kyla ner varmare uteluft.

ENHETENS DESIGN

En köksfläkt kan valfritt anslutas till enheten. Köksfläkten måste vara utrustad med ett luftspjäll för att stänga kanalen när
köksfläkten inte används.
Enheten är en ramkonstruktion tillverkad av styva fasta paneler. Panelerna är gjorda av aluminium och galvaniserade stålplåtar,
invändigt fyllda med värme-och ljudisolerande lager av mineralull. Luftbehandlingsaggregatet är utrustat med snabbavtagbara
servicepaneler för schemalagd reparation och underhålloperationer.
Dra kraft- och jordkablar genom de skruvade kabelförskruvningarna för att ansluta dem till kopplingsplinten och jordbussen som
finns i kontrollenenheten. Kopplingsschemat visas på insidan av kontrollenhetens lock
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INSTALLATION OCH SET-UP

Under montering tänk på att förse enheten med tillräcklig åtkomst för underhålls- eller reparationsarbete.
Minsta rekommenderade avstånd mellan enheten och angränsande väggar anges i figuren nedan.
När du väljer en monteringsplats för enheten ska du kunna öppna servicepanelen fritt utan hinder.
För att få enhetens bästa prestanda och för att minimera tryckförluster, använd en rak kanal på anslutningarna på
aggregatet med måtten nedan.
Minsta raka luftledningslängd:
• lika med 1 kanaldiameter på insugningssidan
• lika med 3 kanaldiametrar på utloppssidan
Om luftkanalerna är för korta eller inte anslutna ska du skydda enhetens delar från att komma in i främmande
föremål.
För att förhindra okontrollerbar åtkomst till fläkten kan kanalernas ändar täckas med ett skyddsgaller eller annan
skyddsanordning med nät (bredd högst 12,5 mm).
Se till att du får bekväm åtkomst för efterföljande underhåll och reparationer när du installerar enheten.
Enheten måste monteras på en plan vägg.
Att installera enheten på en ojämn yta kan leda till enhetens höljesförvrängning och störningar.
Enheten är avsedd för montering i ett horisontellt plan samt för väggmontering med ett fäste som är fäst med tre
skruvar och pluggar (ingår ej i leveransuppsättningen)
Kanalanslutningarna är markerade med skyltar som beskriver vilken anslutning som är vilken. Gul är Frånluft,
Röd är Tilluft, Brun är Avluft och Blå är Uteluft.
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I de fall där aggregatet har plattvärmeväxlare du se till att kondensvattnet har obehindrat flöde i
avloppssystemet. Fyll vattenlåset med vatten innan start av aggregatet.
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ANSLUTNING TILL STRÖMKÄLLA
Anslutning till elnätet måste utföras i enlighet med automatiseringsanvisningen.

TEKNISKT UNDERHÅLL

Enhetens drift kräver regelbunden inspektion, tvätt av innerkomponenter, kontroll och byte av luftfilter vid
förorening. Efter 3–6 månader efter idrifttagning av enheten måste den inspekteras av en tekniskt kunnig för
aggregatet och genomgå förebyggande underhåll. Nästa underhållsarbete måste utföras minst var 6–12 månad.
Underhållsperiodicitet bestäms av en tekniskt kunnig beroende på enhetens driftsförhållanden. Risk för att
damm kan samlas i aggregatet finns. I de fall damm samlas i eller i närheten av den elektriska värmaren kan
detta leda till obehaglig lukt. Det är inte ett fel. Rengör enheten för att felsöka obehaglig lukt. Serviceintervallen
styrs med hjälp av timer. Hur täta intervallerna ska vara ställs enkelt in i kontrollpanelen.
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(Aggregatet levereras med en ditmonterad stickkontakt)
• Enheten är klassad för anslutning till 1 ~ 230 V / 50 (60) Hz elnät.
• Enheten måste anslutas till elnätet med isolerade elektriska ledare (kablar, ledningar). Det faktiska
trådtvärsnittet valet måste baseras på maximal belastningsström, maximal ledartemperatur beroende på kabeltyp,
isolering, längd och installationsmetod.
• Den externa strömförsörjningen måste vara utrustad med en automatisk jordfelsbrytare inbyggd i den
stationära ledningen för att bryta kretsen vid överbelastning eller kortslutning. Installationsplatsen för
strömbrytaren måste ge snabb åtkomst för nödstopp av enheten. Utlösningsströmmen för den automatiska
brytaren QF måste överstiga enhetens maximala strömförbrukning (se till den tekniska datatabellen).
Jordfelsbrytare ingår inte i leveransuppsättningen.
Lossa skruvarna på kopplingsboxens lock och ta bort det för att komma åt kopplingsplinten.

CLIMA-XXX -R/X
www.cimplair.com

10

Användarmanual

LIVING-400/600

CimplAIR

CLIMA-XXX -R/X
www.cimplair.com

11

Användarmanual

LIVING-400/600

CimplAIR

Enhetens underhåll rekommenderas till 3-4 gånger per år. De inkluderar allmän rengöring av enheten och
följande åtgärder:
1. Filterunderhåll.
Smutsiga filter ökar luftmotståndet i systemet och minskar tilluftens volym.
Byt filter minst 1 gång per år.
När 3 000 driftstimmar har gått genererar enhetsregulatorn filterbyte eller rengöringsvarning. Byt ut filtren och
återställ timer.
Dammsugning av aggregatet är tillåtet.
Kontakta säljaren för nya filter.
Sekvens av borttagning av filter:
1. Koppla bort enheten från elnätet.
2. Lås upp och öppna servicepanelen.
3. Ta bort filtren.
2. Underhåll av värmeväxlare (en gång per år).
Viss damm kan ackumuleras på värmeväxlarblocket även vid regelbundet underhåll av filtren.
För att bibehålla den höga värmeåtervinningseffektiviteten krävs regelbunden rengöring.
För att rengöra värmeväxlaren, ta bort den från enheten och rengör värmeväxlaren med tryckluft eller
dammsugare.
Sätt tillbaka värmeväxlaren i enheten efter rengöring.
Sekvens av borttagning av värmeväxlare:
1. Koppla bort enheten från elnätet.
2. Lås upp och öppna servicepanelen.
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3. Koppla bort den roterande värmeväxlaren och dra sedan i den för att ta bort den.

3. Fläktunderhåll (en gång per år).
Även vid regelbundet underhåll av filtren kan damm samlas inuti fläktarna och minska fläktens prestanda och
luftflöde. Rengör fläktar med en mjuk trasa eller borste. Använd inte vatten, aggressiva lösningsmedel eller
vassa föremål eftersom de kan skada fläkten.
4. Tilluftsflödeskontroll (två gånger per år).
Uteluftsgallret kan täppas till med löv och andra föremål som minskar enhetens prestanda och tilluftsflöde.
Kontrollera uteluftsgaller två gånger per år och rengör det efter behov.
5. Underhåll av kanalsystem (en gång på fem år).
Även regelbunden fullgörande av alla underhållsarbeten som föreskrivs ovan kanske inte helt förhindrar
smutsansamling i luftkanalerna, vilket leder till luftföroreningar och minskar enhetens kapacitet. Kanalunderhåll
innebär regelbunden rengöring (vart femte år).

LAGRINGS- OCH TRANSPORTFÖRORDNINGAR
• Förvara enheten i tillverkarens ursprungliga emballage i ett torrt och ventilerat utrymme med
temperaturintervall +5 ... + 40 ˚С och relativ luftfuktighet upp till 70%.
• Förvaringsmiljön får inte innehålla aggressiva ångor och kemiska blandningar som orsakar korrosion eller
deformation utav isolering eller tätning.
• Använd lämpliga lyftmaskiner för hantering och lagring för att förhindra eventuella skador på enheten.
• Följ de hanteringskrav som gäller för den specifika lasttypen.
• Enheten kan transporteras i originalförpackningen/emballage med valfritt transportmedel vilket ger korrekt
skydd mot nederbörd och mekanisk skada. Enheten får endast transporteras i arbetsläge.
• Undvik skarpa slag, repor eller grov hantering under lastning och lossning.
• Innan den första uppstarten efter transport vid låga temperaturer är det lämpligt att låta enheten värmas upp i
rumstemperatur i minst 3–4 timmar.
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TILLVERKARENS GARANTI
Produkten uppfyller EU: s normer och standarder för lågspänningsriktlinjer och elektromagnetisk
kompatibilitet. Vi intygar härmed att produkten överensstämmer med bestämmelserna i Elektromagnetiska
rådets direktiv 2014/30 / EU, lågspänningsdirektiv 2014/35 / EU- och CE-märkningsdirektiv 93/68 / EEG. Detta
certifikat utfärdas efter test utförd på prover av produkten som anges ovan.
Tillverkaren garanterar härmed enhetens normala drift i 24 månader efter det att detaljhandelsdatumet
tillhandahöll användarens efterlevnad av reglerna för transport, lagring, installation och drift. Om något fel
uppstår under enhetens drift på grund av produktionsfel under den garanterade drifttiden, har användaren rätt att
få alla de fel som uppstått vid produktion åtgärdade utav utvald service-partner utan kostnad.
Garantireparationen inkluderar arbete som är specifikt för att eliminera fel i enhetsoperationen för att säkerställa
användarens avsedda användning inom den garanterade drifttiden. Med felen eliminerade räknas utbyte eller
reparation av enhetskomponenter eller en specifik del av sådan enhetskomponent.
Garantireparationen inkluderar inte:
• Rutinmässigt tekniskt underhåll
• Installation / demontering av enheten
• Enhetsinställning
För att kunna dra nytta av garantireparation måste användaren kunna intyga att köpet skett direkt mot
CimplAIR, annars ska ärendet gå via återförsäljare. Enhetsmodellen måste följa den som anges i
bruksanvisningen. Kontakta säljaren för garantiservice.
Tillverkarens garanti gäller inte i följande fall:
• Användarens misslyckande med att transportera enheten med hela leveranspaketet som anges i
användarmanualen inklusive komponenter som tidigare demonterats av användaren.
• Överensstämmelse med enhetsmodellen och varumärket med den information som anges på enhetens
förpackning och i användarhandboken.
• Användarens har inte försett enheten med kontinuerlig service och underhåll, vilket nämns i
Användarmanualen.
• Extern skada på enhetens hölje (exklusive externa ändringar som krävs för installation) och interna
komponenter orsakade av användaren.
• Förändringar eller konstruktionsändringar på enheten.
• Byte och användning av monteringsenheter, delar och komponenter som inte godkänts av tillverkaren.
• Missbruk av enheten.
• Överträdelse av enhetens installationsregler av användaren.
• Överträdelse av reglerna för enhetskontroll av användaren.
• Enhetsanslutning till elnätet med en annan spänning än den som anges i bruksanvisningen.
• Felaktigheter i strömförsörjningen.
• Felaktig reparation av enheten av användaren.
• Reparation utav enheten av personer utan tillverkarens tillstånd.
• Garantiperioden utgången.
• Överträdelse av enhetens transportbestämmelser av användaren.
• Brott mot lagringsreglerna för enheten av användaren.
• Felaktiga åtgärder mot enheten som begås av tredje part.
• Skador som uppkommit på grund av omständigheter med oöverkomlig kraft (brand, översvämning,
jordbävning, krig, fientligheter av alla slag, blockader).
• Saknade tätningar som ska monteras av användare (om så anges i bruksanvisningen).
• Underlåtenhet att meddela CimplAIR eller återförsäljare inom 2 veckor från det att felet upptäckts.
• Saknade uppgifter som intygar enhetsköp.
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CERTIFIKAT FÖR GODKÄNNANDE
Enhetstyp
Luftbehandlingsenhet
Modell
LIVING____R/X ___
Serienummer
Tillverkningsdatum
Kvalitetsinspektörens

SÄLJARINFORMATION
Säljare
Säljarens stämpel

Adress
Telefonnummer
E-post
inköpsdatum
Detta är för att bekräfta godkännande av komplett leverans av enheten med användarhandboken. Garantivillkoren är
erkänt och accepterat.

Kundens underskrift
________________________________________________

INSTALLATIONSCERTIFIKAT
LIVING____R/X___-enheten har anslutits till elnätet enligt
krav som anges i den nuvarande bruksanvisningen.
Installationsstämpel

Säljare
Adress
Telefonnummer
Installation
Teknikerns fulla namn
Installationsdatum:
Signatur:
________________________________________________
Enheten har installerats i enlighet med bestämmelserna i alla tillämpliga lokala och nationella konstruktioner,
elektriska och tekniska koder och standarder. Enheten fungerar normalt enligt tillverkarens avsikt.

Signatur:
________________________________________________

GARANTIKORT
Enhetstyp
Luftbehandlingsenhet
Säljarens stämpel

Modell
LIVING____R/X___
Serienummer
Tillverkningsdatum
inköpsdatum
Garantiperiod
Säljare
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