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Bdste kund!

Tackfor Ditt val av ett av marknadens bcistq och mest
v cirm e at

erv inn in g s s y s t em, T er m o s av

ffiktiva ventilations- och

e TS - s er i en.

TS-seriens aggregat mycket goda egenskaper qvseende sdvcil verlcningsgrad som
driftsdkerhet motsvarar vcil det hoga lcrav pd bra och effektiv ventilation som Du
som kund ska krdva.
Vi

vill

oclcsd betona TS-aggregatet

unikaflexibilitet mojliggor installatictn och

in-transport till utrymmen vilka anners inte skulle kunna utnyttjas for de'tta

cindamdl.

Det dr qv stor vikt att Du tar Dig tid och noga lciser igenom de instruktictner och
tips somfinns i detta hdfte. Det ger Dig en god insikt i sdvcil TS-aggregatets
ko n s t r ukt i on s o m v ent i I at i o n s s y s t em e t s m ont a g e o c h dr iftfor ut s cit tn i n g.
Termosave-aggregoten lcrciver i likhet med alla telwtiska produkter ett
visserligen begrdnsat med cindd regelbundet underhdll och service.
Genom att noggrant ftlja den service och de serviceintervaller som anges hc)r
skapar Du alla ftrwtsc)ttningar for mdnga dr av hag tuftkomfort till en minimal
driftkostnad.

Kqntherm Svenska AB arbetar kontinuerligt med vidareutveckling qv sina
produkter. Detta innebcir att awikelser vad qvser utforande, mdtt och
dimensioner kanJbrekomma. Text, bilder och anvisningar vilka anges hcir c)r
inte bindande.
Spdnga som ovan
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-EAsNrrScantfrerm Svens6,a Ats ftimnar generefft
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instafferats i F.ombination med JCantfi.erm SyensLa
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yrofu6ter.

Gararttins omfattning Ean Eomrna att begrcinsas
effer i ttissafaff uyyfriira att gciffa vitr eftersatt
unferfr.dtf effer vitrfeta0tig service effer re:paration
utfiirtr a"v Jterson effer fdretag ej au6toriserat effer
ifiirvrig gotrErint ay JCant erm Syens1.a Ats
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2
2.1

Allmiin information

Installation
Kantherm Svenska AB garanterar en temperaturverkningsgrild p6 90
Yo +l- 5 o/o matt direkt efter aggregatet. Temperaturforluster kan dock
uppsti pa andra stiillen i en ventilationsanltiggning. Liickage i
kanaler och anslutningar t ex vid fldktar, don och kanaldetaljer samt
bristftillig eller felaktigt utford isolering av kanaler och aggrr:gat kan
forstcira den hoga verkningsgraden Termosave-aggregatet mrcj liggor.
Det iir diirfor mycket viktigt atttankapi foljande:

1. Fcirsok om mcijligt att placera Termosave-aggregatet i ett
uppvZirmt utrymme. I exempel pi sid 9 visas exempel p6
Termo s av e - aggr e gatets unika fl exibil itet moj I iggcir vid pl ac ering
pA viigg eller under tak. Vid installation i uppviirmt utrymme
b ehover inte Termo s ave - agg r e gatet i s o leras, vi lket forenkl ar
tillgiinglighet vid service och tillsyn.

2. Forsok att i mojligaste min placera ventilationskanalerna i
uppviirmt utrymme. Pi detta siitt behovs ingen isolering av
kanalerna och vrirmeforlusterna minimeras. Tdnk dock ph att
kanaldragning i vissa utrymmen, t ex pannrum, garage o likn.,
kan av brandskyddsskiil kriiva speciella Atgiirder, s6som
brandisolering.

3. vid placering av ventilationskanaler i kallt utrymme
tiinka pi foljande:

m6ste man

3.1 Isolera kanalernavdl, vi rekommenderar minst 15-20 cm
mineralull eller motsvarande.
3.2 For att spara isolering kan kanal ernalaggas under den civersta
isolermatt an ph bj iilklaget.
3.3 Termosave-aggregatets alla delar, fldktar, spjiillhus och
lamellidor skall isoleras till minst samma tjocklek sorrL ovriga
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delar, kanaler mm. Ett tips iir att bygga ett ritet apparatrum
kring Termosave-aggergatet i likhet med vad som visas i
kapitel 4: Exempel anltiggning.

3.4 Kontrollera att isoleringen viil tiicker alla kanaler och
aggregat si att inga glipor uppstir samt att isoleringen inte iir
for hirt Atdragen. Det iir luftcellerna i isoreringen som ,'gcir
jobbet".
3

.

5 Kontrollera att alla kanalanslutningar ar trita.

3.6 Termosave-aggregatets olika delar (fliiktar, spjiillhus och
lamellidor) sammanfogas med spiinnband. Kontrollera att
dessa anslutningar dr korrekta och ttita.
2.2

Luftmiingder
Inmiitning av luftmiingder bcir gciras av en expert, pratamed Din
leverantor av ventilationsanliiggningen eller kontakta n6gon tokal
ventilationsfirma. Ev. kan dven Din lokala sotare hjalpa till med
injusteringen.
Luftmiingderna skall under en viixlingsperiod vara lika stora i bida
lamellpaketen. Drirfor miste dom totala luftmiingderna (Till- och
Fr6nluft) vara lika stora.
under vissa omstiindigheter kan onormalt stor kondensering och i
vissa fall isbildning uppsthi aggregatetvid liga temperaturer.
Orsaken iir vanligen liickage i kanalanslutningar och/eller bristande
isolering. orsaken kan ocksi vara obalans vad avser luftmiingderna i
systemet. Ytterligare en orsak kanvara en for 169 ventilationsnivi
vid kall viiderlek. Ur energisynpunkt behover inte luftmiingderna
reduceras vid 169 utetemperatur. Termosave aggregatet iir
konstruerat ftir att ventilera enligt ventilationsnoffnerna vid alla
temperaturer.

2.3

Fuktiga fiirhflllanden
Ett nybyggt hus innehiller stora miingder vatten. Det iir diirftir viktigt
att man under den forsta sdsongen ventilerar fullt, gamatom ijverventilerar, for att siinka fuktkvoten till normal niv6.
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vid tillfeilen

dA stora miingder fukt

tillfdrs (ex vid bastubad o likn.)

iir det bra attkunna forcera ventilationen.
Termosaveaggregatet dr som standard forsett med en strcimbrytare
med vilken viirmeAtervinningen kan stringas av och enbart
direktventilation erh6lls. Denna funktion mdj liggor ytterligarre
forcerad ventilation, och diirmed kraftigare fuktreducering, vid
driftliigen di utomhustemperaturen medger direktventilation utan
oliigenhet. Miirk dock att Termosave-aggregatets fukitervimande
egenskaper endast fungerar i kombination med viirmeAtervinnins.
2.4

Filter
Termosave-anliiggningen kan kompletteras med filter p6 sAvtil Tillsom Frinluftsidan. Filterkriiver kontinuerligt underhill och i
forekommande fall rengoring. Generellt kriiver filter piTilluftkanal
bye 1-2 ggr per ir medan filter pa Frinluftkanal kriiver bye 4-5 ggr
per 6r.
Igensatta fi lter reducerar luftmiingden i ventilationssystemet, skapar
obalans och piverkar Termosave-aggregatets verkningsgrad kraftigt.
Detta innebiir inte av vi avr6der frin installation av filter. di dessa. i
synnerhet pi Tilluftsidan, kraftigt forbiittrar inomhusmiljon ibr bl. a
allergiker.

2.5

Spisfliikt
Spisfliikten ska aldrig anslutas till ett ventilationsaggregat. oavsett
hur bra filter man har kommer aggregatet attbli nedsmutsat med fett,
vilket sdnker temperaturverkningsgraden hogst avsevdrt, och iir sv6rt
att avliigsna. Ventilationsanl2iggningen blir dessutom sotning;spliktig
eftersom fett i kanalsysten och aggregat utgor en brandrisk.

vid installation av Termosaveaggregat

rekommenderar vi fotjande:
Installera en separat imkanal direkt ansluten till spiskipan. Detta
innebiir dessutom att spisfliikten endast behciver anvdndas vid behov.
Don for grundventilation i kdk placeras minst 2m (vhgreitt mritt) fr6n
spisen/spiskipan. Pi detta siitt undviker man att dettadon bertraktas
som imkanal och omfattas dtirftir ej av sotningsplikt.
Ridgor gama med Din lokala sotare ftir undvikande av missibrstind.
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2.6

Ljudniva
For undvikande av stcirande ljud
rekommenderar vi fdli ande:

frin ventilationssystemet

1. Liimpliga ljuddiimpare (vanl. 900mm linga) installeras pii bide

Till-

och frinluftkanalerna.

2. Anslutning mellan fliikt

och kanalsystem skall ske med
vibrationsfri overging (flexibel kanal e likn.).

3. Installera Till- och Frinluftdon

av hcig kvalit6 och overskrid inte
rekommenderade luftmiineder i dessa don.

2.7

Elkoppling

All elektrisk inkoppling fbr endast utforas

av behorig elinstallator:

1. Funktionen "Atervinning 1-0" dr en svagstromsslinga ansluten till
Plint K4 och med funktionen:
sluten krets : itervinning
bruten krets

:

direktventilation

2. Funktionen varvtalsreglering av fliiktar "ventilation Max-Min"
kopplas in pi Plint Kl i automatiken och inte pi inkommande
220Y matning till Termosave-aggregatet.
I ovrigt hiinvisar vi till kopplingsanvisningar i slutet pi
2.8

detta hiifte.

Drift
Termosave-aggregatet skall inte stoppas vid kyla. Stillastiende
ventilation ventilation vid 169 utetemperatur orsakar kondensering i
ventilationskanalema med risk for fuktskador och ev. isbildning i
aggregatet. vid Sterstart smiilter ev. isbildning vilket ocksi kan
orsaka fuktskador.

Var noggrann vid installationen och ventilera alltid med projekterade och
injusterade luftfliiden. Det ger de biista fiirutsiittningar {tir god
inomhusmiljii vilket befriimjar siviil boende som husets livstiingd.
Termosave-aggregatet ger Dig dessa ftirutsiittningar i kombination rned lig
driftkostnad.
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3. Termosave-aggregatets konstruktion och Funktion

3.1

Beskrivning
Termo s av e - aggr e gatet tir ett re g en erativt viirme itervinnin g s ag gre g at
av s.k. tv6kammartyp.
Detta innebiir att viirmelagringen sker i tvi lamellpaket vilka

omvdxlande ackumulerar fr6n respektive avger vdrme till en
genomstrdmmande luftstrdm.
Genom denna konstruktionslosning erhAlls ett robust och driftsiikert
ventilationsaggregat med fi rrirliga delar.
Termo save-aggregatets funktionsprincip innebtir ocksi att man
erhfiller en exceptionellt hcig temperaturverkningsgrad p6 90 % +l- 5
Yo under normala dri ft forh6ll anden.
Luftriktningen genom aggregatets tv6 lamellpaket
(accumulatorpaket) regleras av ett spjdllblad vars styrning sker frin
en speciellt utvecklad kretkortstyrd automatik. Via denna styrenhet
regleras ocksi flertalet av de tilliiggsfunktioner som finns som
tillbehdr till Termosave-aggregatet.

3.2

Termosave-aggregatets delar
Termosave-aggregatet iir uppbyggd av foljande delar:

iiVlontagcmaterial

Fliiktar: viil utvalda fliiktar

av enkelsugande radialtyp vilka ger
erforderligt tryck och 169 ljudnivi. Fliiktarna iir S-mzirkta och
forsedda med motorskydd
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Lamell lidor: Helt utfcirda i galvaniserad stilplit for biista
korrosionsskydd och l6ng livsliingd. Enkla att cippna i gaveln for att
kunna ta ur lamellpaketen vid rengdring.
Spj
fl

iillautomatik: Kretskort-uppbyggd styrning av spj iillmotor,

iiktar och ovrig extrautrustning.

Reglering : Termosave-aggregatet har som standardfunktion en
strombrytare for att enkelt kunna sttinga av itervinningen niir s6
cinskas. Strcimbrytaren iir avsedd att placeras pi valfri plats i huset.

Lamellpaket: Uppbyggda av lamellplitar med stor vdrmelagrande
yta.Lamellplitarna iir innefattade i en stabil ramkonstruktion for
enkel hantering vid rengoring.
Montagemareial : Termosav e-aggregatet siitts samman med
speciella sptinnband som ger tataoch exakta passningar mellan de
olika delarna. Spiinnbandens snabbkopplingar gor underhAll och
service enkel och snabb.

3.3

Funktionsprincip
Utgiende respektive inkommande luft styrs viixelvis den om det ena
eller det andra lamellpaketet. Viirmeinnehillet i den utg6ende luften
lagras och tillfors efter spjtillvtixlig den inkommande luften (seg fig.
1 och 2):
Si hdr fungerar Termosave
\ram luFt tae IrAn bGtaden
Lutten limnar itrin $ig
vlrmcn I pald A.
./,

F

Spjnllhge 'l

mh

2

upprepas i

intcmller om

c.r 1

nirur

Kall luft tae utifrlln
Virhe upp i dct tidigaE
vlmda pakct B som nu kylE

hnlult +22'C Uhluft -10qC

Genom kondensering av fuktinnehillet i den utgiende luften
(miingden kondensat varierar med temperaturdifferensen mellan inne
och utetemperatur) sker vis s fuktitervinning. Denna fuktitenrinning
tir aldrig si stor att fuktproblem varesig kan uppsti eller vidmakth611as. Istiillet innebiir detta att den itervunna fukten fiirdelas jiimnt
over hela den ventilerade ytan av huset och att man pi detta r;iitt
_10_

motverkar den obehagligt torra luft som annars uppstir i huset under
den kalla delen av hret.
Genom att luftriktningen genom lamellpaketen viixlar riktning var
60:e sekund motverkas smutsansamling i lamellpaketen.

3.4

Flexibilitet
Nedanstiende figurer visar nhgra av aIIa de installationsforrnLationer
Termosave-aggregatets fl exibilitet moj liggcir:
3.4.1 Grundfunktioner (standard)

1.2 Lamellpaketen kan
steglost vridas steglost
360 srader

:

1.2 Spjallhuset kan

1.3 BAda fliiktarna kan

vridas 360 srader

steglost vridas
360 srader

3.4.2 Anslutning av lamellhus till spjiillhus:
Hiir redovisas nigra av de mojliga formationer som finns

2.1

U-form

2.2Utstrdck
form

(standard)

2.3 L-form
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2.4 Omvand
form

2.5 Halv

U-form

3.4.3 Oppning ftir urtagning av lamellpaketen:
Oppningarnas placering kan anpassas

forutsiittningar

till varje objekts;

?.)
3.4

3.1 Standard

3.4.4 Placering av fliiktar:
Fliiktarna kan ltitt placeras pA for installation och service
liimpligaste plats

lr
4.1
4. Exempel

tll

llr

(standard) 4.2 (standard)

4.3

pi anliiggning

4.1 Beskrivning
NedanstiLende visas exempel pi en installation av ett Termosaveaggregat placerat i ett vindsutrymme. Aggregatets ytterviiggsgaller
placeras i gavelfasad, helst viind mot norr eller ost.
Frisk uppviirmd Tilluft tillfors alla vistelserum (vardagsrum, sovrum,
gillestuga) och i min av kapacitet iiven en mindre miingd i ev.
kliidkammare.
Frinluft tas frin vitrum (badrum, wc, tvdttstuga) samt en
grundventilation frin koket.

- t2-

observera att frtnluftdon i kdk miste placeras minst 2 meter (vigriitt
mitt) frin spishiill for att ej betraktas som imkanal och diirmed
belasta hela ventilationssystemet med sotningsplikt.

Alla dondppningar till rum med Till- eller Frinluft skall forses med
<iverluftspringa, s6l att lufttillftirsel tillforsiikras dven vid stiingd ddn.
Ett enkelt siitt att losa detta dr att, diir sA iir mojligt, ta bort trr:skeln.
Genom att pracera Till- och franluftventiler pi detta siitt och i
kombination med korrekta luftmiingder, tillforsiikrar man sig; en
kontinuerlig genomventilation av hela bostaden.
Detta iir det mest effektiva siittet att ftirebygga fukt, mogel och
radonproblem (i forsta hand orsakat av byggnadsmaterialet), och ger
dessutom ett behagligt luftklimat pi ett energiriktigt och ekonomiskt
bra stitt.
Samtliga Till- och Frinluftdon placeras i tak si lingt detta tir mcijligt.

-
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5. Montering

Allmiint
Innan montering av ventilationsanliiggningen piborjas bcir Du
kontrollera foljande:

Kan alla Till- och Frinluftdon placeras som tzinkt pa ritningen.

1.

2. Kan alla ventilationskanaler placeras som tiinkt pi ritnLingen.
Tiink ph att det ska finnas plats for isolering i kalla utrymmen.
.,

Kan Termosave-aggregatet placeras som ttinkt pi ritningen.
Tiink ph att det m6ste finnas utrymme for service och
rengoring av lamellpaketen.

J.

4. Innan n6gon omfattande iindring mot tiinkt projektering
rekommenderar vi att den som konstruerat anlaggningen

ridfrigas.
5. Om inga av ovanstiende punkter liigger hinder
monteringen pibcirj as.
5.

1

i viigen kan nu

Montage av Termosave-aggre gatet
Det vanligaste stittet att montera Termosave-aggregatert iir
liggande pi golv eller pi en platta och i direkt anslutning till
ytterviigg enl. nedanstiende fig.

iiiiii
i.--'1-[i-L--i

-r4-

Detta montage sker enligt ftiljande:
5.1.1. Kapa till en liimplig skiva attplacera aggregatet p6. Som
material kan t ex 12mm spinplatta e likn. vara liimplig. Mitten pA
skivan ska vara enligt tabell "Mett och Data" i kap 9.

5.r.2. Placera skivan pi avsedd plats intill ytterviiggen och liigg ett
mellanliigg c:a 5 cm tjockt i bakkant. Som mellanliigg kan t ex en
50x50mm triilist anviindas.
5.1.3. Kapa till en 50mm tjock skiva av mineralull ftir att anvdnda
s om vibrations diimp ande underlag for Tersomave - aggergatet.

5.r.4. Gor hiltagning i ytterviiggen ftir lamell6dorna enligt tabell
"Matt och Data" i kap g.Lagglamellidorna p6 plats si att
underkanten sticker ut c:a 2}mmp6 utsidan av ytterviiggen.
Tiita med fogmassa e likn. springan mellan lamellAda och hAltagning.
OBS attlagerltrdorna inte pA nigon punkt ska kliimma mot
hiltagningen. om h6ltagning for lamellAdorna gjorts i en isolerad
ytterviigg miste manvara extra noggrann med tatningen mellan
1ame116da och diffspiin.
5.1.5. Lagg spjiillhuset pi plats mellan lamellidorna och fixena med
bifogade spiinnband enligt figur nedan. TAnk ph attviinda
spjiillhusets markering "servicesida" pi s6dan stitt att service och
underhill i framtiden inte onodigt ftirsviras. Kontrollera ocksii att
fliiktarna ffir plats utan problem.

Montageband -

*'..t
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5.1.6. Montera fliiktarna med bifogade tiitband. Tiink pi placeringen
av Till- (mtirkt TF) resp. Frinluftfliikt (miirkt FF) i forhillande till
tankt kanaldragning och vrid fliiktarna for anslutning till resp. kanal
innan tiitbanden dras 5t. Tank ph att kanaldragningen inte ffir hindra
urtagning av lamellpaketen.
5.r.7 . Anslut respektive fliikt till kanalsystemet. Vi rekommernderar
att anslutning sker via en kort bit flexibel kanal, detta for att undvika
ev. vibrationer frin fliiktama att dverforas till kanalsystemen.

Olika specialmontage
Termosave-aggregatets flexibilitet gor att montage kan ske pfr ett otal
olika siitt. T ex kan ett aggregat i standardform (d.v.s. U-form)
5.2

monteras hiingande pA viigg eller under ett tak.
om normalmontage ej kan anvdndas rekommenderar vi att Du miiter
upp tillgringligt utrymme och vid diskussion med vir Aterforr;iiljare
diskuterar olika varianter for specialanpassning till just Dina
fcirutsiittningar.

Dock bor nigra enkla grundregler beaktas vid anpassningen:

1. Striiva alltid efter kortast mcijliga

striicka mellan lamellida och

ytterviiggsgaller.

2. Tiink ph att inte Termosave-aggregatet och dess delar monteras
pi si stitt att framtida service och underhAll onodigtvis forsviras
eller i viirsta fall omojliggcirs.

3.

Termosave-aggregat monterade i kallt utrymme m6ste
ovillkorligen vdrmeisoleras.

Med ovanstiende 3 punkter i itanke iir det bara att sliippa fantasin
los och viilja det montagesiitt som biist passar Dina forutsiittnLingar.
Exempel pi olika konfigurationer kan Du se i kap 3.4.2.
Mojligheterna iir dock mAnga fler!

Ventilationskanaler
Viilj ut ett liimpligt kanalavsnitt, exempelvis frinluftkanalen,
kontrollera att dragning kan ske enligt ventilationsritningen.
5.3

-r6-

Innan Du borjar kapa och montera ska Du kontrollera att materialet
(kanaler och detaljer) iir fria frin skador som kan piverka det f;irdiga
systemets tiithet.

Mtit upp den forsta kanalliingden. Gor avdrag for detaljers b;sggmitt
(bcijar, T-ror mm). Niir Du kapar rciren, tiink pi att de ska kqpas
vinkelriitt och att kapade rindar ska gdras fria frin grader. Montera
detaljerna i roriinden och se till att gummitiitningen kommer in
ordentligt.
Fixera skarven med en pop nit och komplettera gdmamed ett tiitande
varv byggtape. Du har nu en tiit skarv. Miit nu upp niista striicka och
fortsiitt pA samma siitt.
Samtliga kanaler ska fixeras i byggnadsstommen pi ett s6darrt siitt att
stomisolering och diffusionsspiirr inte skadas och att montering (och
demontering) av till- och frinluftsdon (ventiler) kan ske utan att
kanalen dndrar liige.
Samtliga installationer i kallt utrymme (kanaler och aggregal.) miste
isoleras till en ekonomisk isolationstjocklek (min 100-l50mm
mineralullsmatta e likn.).
Fixera isoleringen med tunn galvaniserad jiirntrid s6 att inga
springor uppstir. Skiir till isoleringen vid bojar och T-stycken si den
viil omsluter siviil kanal som detalj.

Tiink ph xt inte fixera isoleringen for hirt. Det iir luften isolerringen
som isolerar!
Isolering av horisontella kanaler pi vindsplan kan med fdrdel lziggas
under det oversta skiktet bjelklagsisolering dtir si iir mcijligt. Det iir
ett bra stitt att spara isolering utan att skapa vdrmeforluster.

s.4Till

- och frinluftdon (ventiler)

Tilluftdon monteras i vistelseutrymmen (vardagsrum, gillestuga,
sovrum o likn.). Vanligen placeras donen i tak eller vegg enliigt
ventilationsritningen. Dtir si kriivs kan donen ftirses med
avskdrmning av luftriktningen fcir att undvika kiinsla av drag.
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HAltagning i tak ska ske enligt foljande:
Fiistram diam. 80mm
Fiistram diam. 100mm
Fiistram diam. 125mm
Fiistram diam. 160mm

kriiver
kriiver
kriiver
kriiver

hAltagning diam. 90mm

hiltagning diam. 11Omm
hiltagning diam. 135mm
hiltagning diam. l70mm

Osv

Lit

ventilationskanalen vid montage i tak sluta c:a2-3mm ovan
underkant undertak.
Frin undersidan trycker Du in fistramen i ventilationskanalen och
fixerar med 2 st. pop nit. Vid behov kan flistramen ocksi fixeras i
undertaket for att ge en snygg och sltit anslutning.
Fr6nluftdonen monteras i alla vitrum (badrum, toalett, tviittstuga)
samt i kdk. Frinluftventilation i kdk skall monteras minst 2 rn
vtryratt avst6nd frin spishiill for att inte betraktas som imkanal och
diirmed sotningsplikt. Frinluftdonen har aldrig riktad sugverkan utan
ar alltid runtomsugande. De monteras i tak eller viigg enligt
ventilationsritningen.
Don i tak monteras pA samma siitt som tilluftdon.

5.5Elektrisk inkoppling
OBS! All elinstallation ffir endast ske av behiirig elinstallatiir.
Matningen till Termosave-aggregatet skall vara oreglerad 220Y och
ska ske via arbetsbrytare.
Om arbetsbrytaren ej monteras i direkt anslutning till aggregater
miste den vara av typ som kan lisas i avstiingt Iage, dettafor att
undvika misstag med inkoppling av spiinning under pigiende
service eller reparation.
Anvisning for inkoppling av aggregat och tillbehor ska ske enligt
kopplingsschema, se kap 10.
6.

Drift och underhill
6.lKontrollkiirning
Innan Termosave-aggregatet tas i drift fiirsta gAngen ska ftiljrmde
kontrolleras:
_
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1.

Det far inte finnas nigra friimmande eller kvargldmda delar i
anliiggningen.

2.

Alla kanaler, detaljer, Termosave-aggregatet och don iir
monterade i enlighet med ventilationsritning och
montageanvisning angivet i detta hiifte.

3. Eventuella inj usteringsspj
4.

iill iir ftirinstiillda enligt anvisningar.

Alla till- och frinluftdon iir forinstiillda enlist anvisninsar.

5. Samtliga delar av ventilationssystemet,

inkl. Termosaveaggregatet, dr isolerade i omfattning och tjocklek enligt
anvisninsar.

Niir detta iir klart kan anltiggningen startas och foljande kontrolleras:

1. Inkommande friskluft bliser ur samtliga tilluftdon

2. Utgiende frinluft

sugs i alla frinluftdon.

3. Fliiktarnas varvtal rindras niir iindring sker via omkopplare maxmin eller vridning av tyristor.

4.

Samtliga skarvar i kanalsystem ar tata.

5. Om kopplare "Atervinning 1-0" fungerar

med avsedd funktion.

Om man vid kontroll av ovanstiende upptiicker nigot som inte
stdmmer eller fungerar si folj felsokningsschema enligt kap 7.

Kvarstir felet trots detta kontakta leverant<iren av anliiggningen.

6.2Driftinstruktion
Stiing INTE av Termosave-anlSggningen vid kall viiderlek. Det
sjiilvdrag som uppstir i en avstiingd ventilationsanliiggning han ge
kondens i kanalsystemet med risk for pifoljande fuktskador och

isbildning.
var noggrann med att folja service, rengdrings och underhilllsschema.
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Ventilera alltid enligt proj ekterad och inj usterad ventilationsmiingd.
Termosave-aggregatets hoga verkningsgrad gor att Du utan skenande
energikostnader kan ventilera dven under den kalla irstiden.
En ordentlig ventilation iir ett av de biista siitten att siviil oka
trivseln, att ftirebygga ohiilsa och hAlla radondotterhalter orsakade av
byggnadsmateriale t ph Ihg nivi.
6.3

Skiitselinstruktion

Termosave-aggregaten dr en kvalitetsprodukt med en mycket hog
driftsiikerhet. Dock kan eftersatt service pi denna liksom alla andra
tekniska produkter helt eller delvis fiirsdmra eller forstcira alla den
suverdna egenskapen en viilskott Termosave-anliiggning kan erbjuda.
Det iir med andra ord viktigt att folja nedan angivet serviceschema.

6.4Serviceschema
6.4.1 Ins pektion sintervall

Inspektera lamellpaketen minst en ging per 6r, vid behov rerrgor
paketen genom attta ur dom och spola av dom med vatten, g;drna
med hogtrycksspruta.
Fcir att siikerstiilla avsedd ventilationskapacitet och hog
verkningsgrad ska flZiktarna rengciras minst en ging per

ir.

Liimpligen bor inspektion/rengciring av lamellpaket och rengoring av
fl iiktar ske infor kommande uppviirmning s s iisong.
Om anliiggningen iir ftirsedd med filter ska dessa i borjan
kontrolleras/bytas minst en ging per minad i borjan och diirefter
erfarenhetsmtissigt.
Generellt giiller i allm?inhet att filter pA tilluftkanal behover trytas
minst en ging per 6r och filter pi frinluftkanal minst 4 ghnge:r per 6r.
Detta dr generella anvisningar och awikelser i underh6llsintervall
for Din anliiggning kan avvika.

Filter flr en engingsprodukt, d.v.s. dom kan inte rengiiras utan
ska bytas vid behov.
Filter ing6r ej som standard i Kantherm Svenska AB:s leverans och
iir ej heller nodviindiga fcir Termosave-aggregatets funktion.
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Innan kontroll eller service av Termosave-aggregatet pibiirjas
skall anliiggningen giiras striimliis genom att arbetsbrytaren slis
ifrin. Om brytaren ej kan iivervakas frin Termosaveaggregatets montageplats skall brytaren lisas i avslaget liige. Ar
aggregatet anslutet via stickkontakt skall denna dras ur.
6.42 Rengiiring av lamellpaket
l.oppna lamellidorna genom att lossa skruvarna vilka h611er locket
i lidans bakkant pa plats. Tag bort locket och var aktsam s6' att
ttitningslisten eller ledskenan fcir luft som sitt fastsatt i locket inte
skadas. Notera hur ledskenan iir viind si att itermonterins li.an ske
pA samma siitt.

1. Dra genom attta tag i handtaget i lamellpaketet forsiktigt bakit ur
lamellidan.

2.

Spruta vid behov over lamellpaketet med fett och smutsliisande
diskmedel eller avfettning.

3. Letverka ntryraminuter.

4. Skdlj av med h6rd vattenstrile, gamah6gtrycksspruta. Lilt rinna
av.

5.

Skjut in lamellpaketet

6.4.3 Rengiiring av

pi plats och Atermontera locket.

fliiktar.

1. Lossa fliiktens anslutningskontakt pi automatiklAdan.

2.

Lossa fliiktens anslutning mot ventilationskanalen.

3. Lossa
4.

spiinnbandet som ansluter fliikten

till spjiillhuset

Rengcir forsiktigt fliiktvingarna genom fliiktens sug sida med en
liten borste (t ex en tandborste). Var aktsam si att inte
balansvikterna pi fliikthjulet skadan eller rubbas ur liige.

5. Atermontera fliikten enligt

pkt 1-3 i omviind ordning.
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Servicenoteringar
Datum

Inspektion/Atgad

.ra

7. Felsiikning

Innan Du kontaktar Din el- eller ventilationsinstallator bor Du for
undvikande av onodiga kostnader soka ev. fel enligt nedanstiende
felsokningsschema. Felet kan ju vara av enklare art som Du liitt kan
avhjiilpa sjiilv.
Det iir dessutom biittre att kunna ge en noggrann beskrivning av felet
si att rdtt reparationshj iilp tillkallas.
7.1 Ingen ventilation

1. Kontrollera stikringama. om siikring har lost ut, byt denna. om
siikringen 6ter ldser ut, kontakta Din elinstallator.
2. Kontrollera fl?iktama. Forsok iterst?illa ev. motorskydd pi
respektive fliikt. Motorskyddet sitter vanligen i centrum av
fltiktens baksida. Vanligen en liten rcid knapp vilken kan
iterstiillas genom atttryckas in med en lite pinne Om
motorskyddet iter lciser ut eller om fliikten inte startar kontaktar
Du Din ventilationsinstallator.

7.2Kall luft kommer in istiillet fiir uppviirmd luft
1. Kontrollera fliiktarna enligt 7 .1.2
2. Kontrollera spjiillhusets funktion, t ex att inte spjiillbladet fastnat
eller att nigon av klokopplingens ftistskruvar har lossnat. om inte
rengoring och ev. talkning av gummibladet hjiilper kontakta Din
ventilationsinstallatcir.

7.3 Otillfredsstiillande verkningsgrad

1. Kontrollera ev. filter och byt vid behov.

2. Kontrollera

och rengcir vid behov fliiktarna.

3. Kontrollera isolering av kanalsysten och aggregat. Komplettera
och justera vid behov.

4. Kontrollera lamellpaketen
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och rengor vid behov.

5. Kontakta Din ventilation installator fdr kontroll av luftfltiden och
ev. provtryckning av kanalsystemet vad avser liickage.

7.4 Otillfredsstiillande utviidring

1. Kontrollera si att spjtillbladet inte fastnat i mellanliige. vid
behov kontakta Din ventilationsinstallatdr.

2. Kontrollera si att spjtillbladet

sluter tiitt i sina bida iindlbgen.
Vid behov kontakta Din ventilationsinstallatdr.

8. MAtt och tekniska data

8.

I Termosaveaggregaten
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:

8.2

Fliiktar:

T,lrmir*ar,l]

tjihtrLr,.l,
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silrltfjilrr
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8.3 Kanaldimensioner

Nedanstiende vtirden ska ses som en generell v[gledning vid val
av kanaldimensioner frir olika luftflciden. Avsteg fr6n dessa
rekommendationer kan av olika skiil gdras utan att funktionen pi
ventilationsanliiggningen i sin helhet miirkbart forstimras. Dock
bor man vara medveten om att stora luftfloden i sm6 kanaler ger
ett okat tryckfall och i vissa fall ziven hdgre ljud. vid st<irre
awikelsen rekommenderar vi att Du for montage konsulterar den
som projekterat Din anliiggning.
Kanaldimension mm
80
100
125
160

Flode m3lh
75

r20
180
300
480
800
1 800

200
250
31s
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sid 1(3)

Spjiillmotor
Styrkort SA-98

t

Styrbyglar

Matning

Fr6nluftflfikt

I
I
I

l

Program-

modul

Matning till

";'.
't'1,.*:

sA-98,220V

K5

KI

I.

,

Matning

Tllluftfliikt

i-iI

Termosave Styrenhet SA-98

K2
I

Ter:mosave Styrkort SA-98
Beskrivning
Mikro processor baserad styrning av Termosave viixlingsspjllt. styr, gang och paustider frir olika
ltigen, Monterarj

korsnir.
Vid normal

dri
i
F6r serviceiind

pfr Termosave

spjiillbladet lflge var 60:e sekund, vid direktventilation var 120:e rminut,
injusteras med potentiometer pl.
e sekund,

GEngtid viiljs

Fdr att fiirhindra "Tillsats viirme" under direktvsntilation finns rel[utgfing K5,
Lysdioder (LD1,LDz, LD3 och LD4) indikerar driltspiinning, ltewinning samt vilxlingssekvens,

Anslutningar och indikeringar:

Kl:

Plint 1: N Notla TilI Varvmhr-gL
Plint 2: F Fas Till Varvtalsregl.
Plint 3: F Fas Frln Varvtalsregl,
Plint 4: N Utglende

Nolla

K3:
i

i

plint5:FFasFrAnluftFliikt I

Anslutes
enligt
separar

plint 6: F Fas Tilluft Fliikt
l instruktion
Plint 7: F Till Avfrostn. aurom.
K2: Plint L: N Noll Inmatnrng
Plint 2: N Noll Utmatning Frlnluft
Plint 3: N Noll Utmatniug Tilluft Kopplat vid

(220\)

Plint 4: F Fas Inmatning
Plint 5: F Fas Utmatning FrAnluft
Plint 6: F Fas Utmatning Tiltuft _

leverans

K4:
K5;
LD1:
LD2:
LD3:
LD4:

Plint
Plint
Plint
Plint

l-: F Fas Utmatning Spjiillrn.

2: Anvlnds ej
3: N Noll Utrnatning

ltupplat vid

Spjdln,

leverans

4: N Noll Utmatning Spjiillm,
Anslutning Atewinning 1-0
Anslutning Atervinning 1-0

z\nsl enl sep instr

Spiinsignal till cxternt relA
Spiinsignal till externt rell

l\nsl enl

sep

instr

Indikoringttervinning
Indikering spjiillrnotor hriger
Indikering spjiillrnotor viinster
Indikering spiinning 220V

-

lnstiillningar och justeringar
Styrbyglar:

1357
rlrl
trtl
2468

Bygling Funktion
Ingen Extra kort gAngtid spjiillmotor
l-2
Normal gfingtid spjiillmotor
3-4
LAng gtngtid spjellmotor
1,-2

P1:

Finjustering av spjiillrnotoms gingtid -Z\Vo - +I\Vo
inom valt tidsomrlde med styrbyglar

+ 3-4 Extra lfrng gflngtid spjiitlmotor
Liigeskontroll var L5:e sek
Servicel?igespjiilltunktion

5-6
7-8

i

ri
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Koppliug L(2)

sid 2(3)

K4

K1

Termosave Styrenhet SA-gg

rJ.r

(!

Huvudmatning

Tennosave-aggregatet matas

('\t

med22OY,10 Ampere via
anslutningskontakt mihkt "IN"
p6 automatikenheten

(,

T|X.ochFrdn

luftflflktar

Ternosave-aggregatets fl iiktar
matas med 220V, 10 Anpere

P& automotikenletetr

hst monterad kontakt,

Atervinning l-0

PlintK4

Fas

Kabel fttn
I

respektive

I

flflkt

-_l

Intomt kopplad till
plitrt K2 pe styrkort

L'

.

H;";
Fl
\-/

via anslutningskontakter miirkta
"TF" resp u51P'pfl automatikonhoten.

'i ,I,-ii =.. il:l
,i

I-ds kontakt ft[n resp
Tlll- och Frfuluftflhkt,
Dessa kontr*ler lir
kopplade vJd levorans

Terrnosave-aggregatet bar som
standard mtijlighot att via om-

kopplare stiinga av Atervinningen. Denna funktion
kopplas in pA plint K4 pA styrkortet. OBS: Detta iir en lflgspiinningsslinga och kan ENDAST
anviindas frir donna funktion via
omkopplare och/eller automatisk
temperaturstyming med TRAtillsats, F<ir ytterligare styrning se
plint K5.

I

Via omkopplaro
1-0. (Ing6r i

j

leveruns)
I

I

'l'M-1 utrustnilg1
Extrs tillbelur.
Fuohtion enl sop

I

produklblad

I
I

I

Vid leverans &ir plint K4 byglad,
Vid inkoppling skall denna bygling

l
I

tas bort.

Sluton krets = Atervinning
Bruten kets = Direktvsntilation

TRA-2 uhushirg
Exha tillbehtir
Funktion onl sen

produktblad

I

:
I

I

;

I
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HM 140
eBp$sz(2)
sid 3(3)

Ysrvtn|tnryledng
rn0d transforlnator

Tormonovo :AggregAt$t ken fSE€q
med vuvtalrregfsdng ov fllkrgraa.

(oxtra tillboh(ir)

Pliut

Kl
ilVentilation

u&kt
Mrx-Minu.
Vid loveraae {r plkt ?.3 byglod, Denna
byglhg pe bort vid hkoppting av
omkopplrre

vwlaluoglodnp

OAyfroilnt4p

Tbmosrvenggregatst ttan vid bohov

otyrst sy alt oskopplsm
tu*olt.t.
De$o lqgei ao$nnlt Btr i AFR:I p.at$sn.
Vid Isverane 6r plht 5-6 [yglarl.

"[r

h3bortvjd hkopplng

16

18

A1

AFR.l.FjnooOtue!

(6., n*t..o
styrnitrg

Plint KS

oDave 0g$sgnhthsr pm Et$0dord
eu utgfuE ff6r exrorn stynhg ov,reld t sx

ffr

blockorfog

w tilhkoilrvtrnare vid

dirktvonrihuon,
Donm ntymiqg eker vla plirt K5.
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