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1.

Generell informasjon
Gratulerer med kjøp av nytt Covent aggregat. Vi har helt siden starten i 1972 utviklet aggregater som
skal være solide, enkle å vedlikeholde samt gjenspeile den kvalitet vi legger i et godt norsk
ventilasjonsprodukt.
Vår CK serie er Eurovent sertifisert som innebærer at de mekaniske ytelsene er testet og godkjent i
henhold til CEN-standard NS-EN 1886.
CE serien er oppbygget etter samme konstruksjonsprinsipp som CK serien. Vi håper du blir fornøyd
med leverte produkter.

2.

Bruk av Bruksanvisningen
Reklamasjonsfristen er i henhold til våre Salg- og Leveringsbetingelser, og det er gyldig for 2 års
etter leveransen av aggregatet.
For at denne skal gjelde kreves at service og vedlikehold utføres av kvalifisert personell og at service
intervallene følges og loggføres. Dette vil sikre problemfri drift og lang levetid på aggregatet.
Anbefalt serviceintervall er angitt med – X – i serviceskjemaet.
I tillegg til serviceskjema for loggføring benyttes egne loggføringsnotater (bakerst i
bruksanvisningen) hvor det nedskrives fortløpende ting som er utført og som ikke direkte kansees ut
fra serviceskjema.
Eksempel:

Lagerskifte på tilluftsvifte utført. Dato......... Sign............

I bruksanvisningens innholdsfortegnelse finnes sidereferanse til den enkelte komponents drifts-og
vedlikeholdsinstruks. Her er det beskrevet mer detaljert hva som skal sjekkes og hvordan dette skal
gjøres.
Skulle det være noe du savner finnes alle driftsinstruksene på vår hjemmeside: www.covent.no

3.
3.1

Sikkerhetsinstruksjoner
Sikkerhet
Berørt personell skal gå gjennom instruksjonene før arbeidet påbegynnes.
Skader på utstyr pga. feilaktig håndtering fra kjøpers eller installatørs side, dekkes ikke av garantien.
Før du installerer og bruker dette produktet, må du lese disse instruksjonene grundig. Instruksjonene
inneholder viktig informasjon for å ivareta din sikkerhet og sikkerheten tilbrukerne under
installasjonen, igangkjøringen og vedlikeholdet av produktet.
Når installasjonen er fullført, skal denne håndboken oppbevares ved maskinen for framtidigbruk.
Installasjon, implementering, tilkoblinger, igangkjøring, vedlikehold og alt annet arbeid må utføres av
fagpersonell i samsvar med anerkjente regler for god praksis, og gjeldende standarderog
sikkerhetsforskrifter.
Covent kan ikke holdes ansvarlig for mulige skader og/eller skader forårsaket av manglende
overholdelse av sikkerhetsinstrukser eller etter modifikasjoner på produktet.
Generelle forutsetninger hvis ikke annet er beskrevet i ordrebekreftelsen:





Permanent omgivelsestemperatur: -20 °C/+40 °C
Relativ luftfuktighet: maks 95 % ikke kondenserende
Atmosfære ikke potensielt eksplosiv
Atmosfære med lavt saltinnhold, uten etsende kjemikalier
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3.2

Risiko
Bruk egnet personlig verneutstyr ved alt arbeid på enheten.
Før du installerer ventilasjonsaggregatet, må du sørge for at gulv og fundament har tilstrekkelig
styrke til å tåle vekten av enheten og tilbehøret

Utstyr slått på - maskin roterer - filter dekket med støv potensielt brannfarlig Ikke åpne inspeksjonsdører uten først å slå av strømtilførselen.
Dersom det skal utføres arbeid inne i enheten, må strømtilførselen slås av med hovedbryteren og
sikres. Kontroller at ingen kan slå på / starte enheten utilsiktet.
Kontroller at bevegelige deler er stoppet.
Kontroller at viftene ikke er tilgjengelige fra åpninger for kanaltilkoplinger.Før du starter, må du
kontrollere følgende punkter:


Sørg for det ikke er fremmedlegemer i enheten.



Sørg for at alle komponenter sitter fast i sine opprinnelige plasseringer.Kontroller manuelt at
viftene ikke gnisser eller er blokkert.

Kontroller at den roterende varmeveksleren ikke er blokkert.Kontroller jordingen.
Påse at inspeksjonsdørene er skikkelig lukket.
De låsbare inspeksjonsdørene fungerer som beskyttelse for viftene og drivhjul for eventuelt
roterende varmegjenvinner. Eventuelle luftinntak og luftavkast skal være sikret med berøringsvern
(trådnett)
Dette produktet er fremstilt i henhold til strenge tekniske sikkerhetsregler i samsvar med EUstandarder. Samsvarserklæring og bruksanvisning kan lastes ned fra internettsiden www.covent.no.

Før vedlikeholdsarbeid på anlegget påbegynnes må en:


Slå av anlegget, hovedbryteren skal være avslått.



Vent til viftene har stoppet.



Isoler elektrisk og sikre utilsiktet igangkjøring. Inspeksjonsdørene kan nå åpnes og
vedlikeholdsarbeidet påbegynnes.

Før oppstart igjen av anlegget skal en forvisse seg om at viftehjul roterer fritt og at ingen gjenstander
ligger igjen i viftehuset/kammeret samt at alle inspeksjonsdørene er stengt.
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Servicepersonell skal opplæres slik at anlegget ikke forårsaker skade på personer, materiell eller
miljø.

4.

Transport - Mottak - Lagring
Nye aggregater fra Covent er emballert og kan transporteres forsvarlig til installasjonssted på bil. Se
heiseinstruks for sikker løft av aggregat.
Hvis utstyret mottas uten noen form for forbehold, mister kjøperen eventuelle senere muligheter for
regress.
Produktet må lagres i et område beskyttet mot dårlig vær, støt og flekker på grunn vannsprutunder
transport fra leverandør til sluttkunde og til arbeidsstedet før installasjon.
Plastemballasjen må beholdes på aggregatet inntil installasjonen skal starte for å hindre at skader
skal oppstå. Dersom det er fuktighet under emballasjen tas plasten av og åpninger tildekkes.
Forholdsregler må tas dersom aggregatet blir plassert åpent eller utsatt for vær og vind.

5.

CE-merking
Komplette aggregater levert fra Covent tilfredsstiller gjeldene forskrifter for CE-merking og leveres
med samsvarserklæring.
Ved noen kundetilpasninger leveres aggregater uten utvalgte enkeltkomponenter og vil da
tilfredsstille krav for leveranser av delvis ferdigstilte maskiner.

6.

Heiseinstruks
Løfting av mindre aggregater kan skje ved at det stroppes under aggregatprofilene i enden av
bunnramme-profil som vist på skisse 1. Alternativt kan løftingen foregå med truck eller jekktralle,
skisse 2.
Større aggregat er forsynt med huller i bunnrammeprofil for heiserør/aksling. Kun disse hull skal
benyttes ved heising. Skisse 3.
UNNGÅ SKADE PÅ AGGREGATET

LØFTEARMENE STIKKE UTFORBI RAMMEPROFILEN.
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7.

Montasje av utendørs aggregat CKB og CEB
Oppstilling av aggregatet skal skje på plant og fast underlag og må være konstruert for å kunne
bære konstruksjonen. Taktekkingen utføres i henhold til oversendt fundamentsplan / takoppbygg.

7.1

Fundament/opplagring/takoppbygg
Takaggregat monteres på takoppbyggi h.t. tegning
oversendt med ordrebekreftelsen.
Legg merke til at det skal taktekkes over hele
takoppbygget, samt legges trekantlistrundt kanalåpninger.

Tegning for takoppbygg.

P.g.a begrensinger for transport, leveres en stor del av takaggregatene oppdelt i flere seksjoner.
Ved sammensetting må:
Medleverte D-pakning med lim monteres på den ene seksjonen i hver skjøt. Husk også pakning på
skillegulvet.
For sammenskruing benyttes brikker innvendig i hvert hjørne.
Det medleveres ekstra skjøtevinkler som benyttes når tilkomsten for innvendig skjøting er vanskelig,
eller nå aggregatene er så store at ekstra skjøting er nødvendig.
Protanduk på taket må sveises i skjøtene (Inngår ikke i Covent’s leveranse) Monter beslag over
skjøtene på veggene (Medlevert sammen med aggregatet). Aggregatet festes til takoppbygg. (Se
tegning for takoppbygget)
Montere beslag fra aggregat til takoppbygg. (Se tegning for takoppbygg)
P.g.a. maks. transportmål medleveres noen ganger avkastkappe og luftinntaksrist, samt kappe over
dør til automatikkskap løst. De må monteres.

Vi forbeholder oss retten til produktendringer uten forhåndsmeddelelse

Side 7 av 33

7.2

Fundament/opplagring/takoppbygg
Takoppbygget anbefales laget med samme utvendige mål som utvendig mål på aggregat. (For
detaljer, se tegning vedlagt Ordrebekreftelse)
Det må legges opplagring under langsgående yttervegg. Ved aggregatbredde over 2,0 meter, mådet
også legges inn langsgående opplagring under aggregatet med maksimum senteravstand på 2,0
meter. (For detaljer, se tegning vedlagt Ordrebekreftelse)
Hele takoppbygget må taktekkes for å sikre mot vanninntrenging inn i bygg under aggregatet.

Gjennomføringer/kanalåpninger i takoppbygget må sikres mot vanninntrenging. Se forslag i
prinsippskisse.
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Aggregatet festes til takoppbygget. Se forslag til teknisk løsning vist i tegning nedenfor.

Vi anbefaler at det isoleres inni bunnrammen under aggregatet, og at det monteres et beslag fra
aggregatet og ned over ytterkanten på takoppbygget. Se forslag til teknisk løsning vist i tegning
ovenfor. (Beslag etc., inngår ikke i Covents leveranse)
For å unngå skader under transport og heising leveres aggregatene normalt uten at avkasthette,
inntaksrist og takrenner over dørene er montert. Disse må i så fall monteres etter aggregatet er heist
på plass.
Aggregat med en bredde på over 2450 mm leveres normalt oppdelt i flere seksjoner.

8.

Montasje av innendørs aggregat
Oppstilling av aggregatet skal skje på plant og fast underlag og må være konstruert for å kunne
bære aggregatets vekt.

8.1

Delt aggregat
Hvert aggregathjørne har innmontert skjøtestykker og sammenmonteres ved hjelp av medleverte M8
bolter. Medleverte tetningslister skal benyttes mellom hver seksjon.
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8.2

Plassbehov for service
For allmenn tilsyn og service må det være tilstrekkelig fri bredde langs aggregatet. For å lette
utskifting av komponenter bør en ha en fri bredde tilsvarende aggregat bredden.

9.
9.1

Generell installasjonsveiledning
Lagring i byggeperioden
Plastemballasjen må beholdes på aggregatet inntil installasjonen skal starte for å hindre at skader
skal oppstå. Dersom det er fuktighet under emballasjen tas plasten av og åpninger tildekkes.
Forholdsregler må tas dersom aggregatet blir plassert åpent eller utsatt for vær og vind.

9.2

Kanalanslutninger
Anslutningskanaler utføres med samme innvendige mål som aggregatets inn- og utløpsåpninger.
Kanal kan flenses og poppes/skrues direkte til aggregatet, eventuelt sammen med en fleksibel
forbindelse.

9.3

Rørtilkoblinger
Alle varme- og kjølebatterier skal tilkobles i motstrøm med fremløp til rørstussen ved luftens
avgangsside.
Rørarrangementet må ikke monteres slik at dette hindrer inspeksjon og betjening av aggregatetog
må heller ikke utføres slik at vekten belaster batteriet.

9.4

El – tilkoblinger
El. kabler og kabelgjennomføringer skal monteres slik at disse ikke kommer i konflikt med dører eller
på annen måte blir til hinder for inspeksjon og betjening.

Tavlen er testet ved vårt verksted ihht gjeldende forskrifter. Skruer er tildratt med moment etter
fabrikantens data. Skruer kan løsne i transport og under montering. Etter trekking må utføres før
tavlen tas i bruk og jevnlig hvert år.
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9.5

Drenering
I aggregater med utstyr hvor drenering er nødvendig skal montasjehøyden være slik at det blir
tilstrekkelig plass for vannlås og jevnt fall mot åpent avløp. Vannlås dimensjoneres etter:

9.6

Vannlås med ball
Som tilbehør leveres vannlås med ball som benyttes ved dreneringer på viftens sugeside.
Ved montering er det viktig at kondensvannet kommer inn i bunnen, og ut på siden. Nødvendig
høyde fra ballen til dreneringskar avgjøres med undertrykket ved batteriet.

Rørtilkopling for kondensrør: Utvendig diameter 32 mm.
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10. Drift og vedlikeholds-instruks for:
10.1 Sentrifugalvifte
Før oppstart
Vifter med foroverbøyde skovler må ikke kjøres uten å være tilkoblet kanalsystemet.
Inspeksjonsluken må være stengt. Dette for å unngå at motorvern slår ut. Kun et kort tilslag på
bryteren for å kontrollere dreieretning. Dette kan gjøres med åpen luke.
Se etter at viftehjulet roterer fritt og at ingen gjenstander ligger i viftehuset eller i nærheten som kan
suges inn og derved skade viften. Ved igangkjøring av nytt anlegg skal drivreimer kontrolleres og
eventuelt strammes etter ca. 30 min. driftstid.
Vedlikehold
Viften skal inspiseres og om nødvendig rengjøres 1 gang i året. Inspeksjonsintervallene er beregnet
på ca. 2000 driftstimer under en 12 måneders periode for et vanlig komfort anlegg. Iandre miljøer
med høyere forurensing må inspeksjon skje oftere.
Rengjøring
Rengjøring av viften kan utføres ved at en tørker av viftehus og hjul med en tøyfille eller liknende.
Trykkluft kan også brukes. Unngå spyling med væske, da dette kan trenge inn i plateskjøter og
deretter inn i isolasjonen. Det er spesielt viktig at viftehjulet holdes rent for åunngå ubalanse og
vibrasjoner.
Lagerskifte
For at lagerskifte skal kunne foregå mest mulig problemfritt, kan viften med motorstativ trekkes ut av
vifteseksjonen ved først å løsne to festeskruer som forbinder denne til bunnen i vifteseksjonen.
Disse festeskruene befinner seg lett tilgjengelig bak inspeksjonsluken. Dette gjelder for
aggregatstørrelse 1-6. For større aggregater kan lagerskifte foregå inne i vifteseksjonen, alternativt
tas ut ved at stender og luke demonteres.

10.2 Remdrift
Montering
Før nye remmer monteres må senteravstanden mellom skivene reduseres slik at remmene lett kan
legges inn i de respektive spor i skivene for hånd. Ikke under noen omstendigheter må remmene bli
tvunget på skivene ved hjelp av kubein, skrutrekker eller annet verktøy.
Det er meget viktig atopprettingen er nøyaktig utført, skivene skal være parallelle og ligge på
linje.
Når remmene er blitt plassert på riktig måte kan remdriften strammes opp.
Korrekt reimstramming foretas som følger:


Mål senteravstanden mellom skivene.



Mål kraften som skal til for å trykke inn remmen 16 mm pr. meter senter avstand.



Sammenlign denne kraften med nødvendig kraft i tabellen nedenfor. Øk strammingen hvis
måltkraft er mindre enn nødvendig kraft, og omvendt.
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Strammekrefter:
Remprofil

Minste skivediameter (mm)

Nødvendig
kraft (N)

SPZ

67 – 95

10 – 15

100 – 140

15 – 20

100 – 132

20 – 27

140 – 200

28 – 35

160 – 224

35 – 50

236 – 315

50 – 65

224 – 355

60 – 90

375 – 560

90 – 120

SPA
SPB
SPC

Nye remmer bør alltid strammes til den høyeste verdi da strammingen vil synke etter at remmeneer
blitt innkjørt.
Når stramming er foretatt i henhold til ovenstående og opprettingen kontrollert, la remdriften- «gå seg
varm» i 30 minutter med belastning. Stopp driften og kontroller strammingen – etter-strammes om
nødvendig.
Vedlikehold
Kontroller at remmene har riktig stramming, er rene og uten sprekker.Kontroller med linjal at skivene
er parallelle og ligger på linje.
Remmens skal holdes fri for olje og bør lagres i et tørt og kjøling rom og ikke utsettes for direkte
sollys eller strålevarme. La remmene ligge løst, ikke bind dem sammen.

10.3 Kammervifte
Før oppstart:
Se etter at viftehjulet roterer fritt og at ingen løse gjenstander ligger på viftens sugeside eller i
viftehuset som kan skade viften.
Vedlikehold:
Viften skal om nødvendig rengjøres 1 gang i året. Inspeksjonsintervaller i henhold til serviceskjema.
Rengjøring:
Rengjøring av viften kan utføres ved at en tørker av viftehjul med tøyfille el. likn. Trykkluft kan også
brukes. Unngå spyling med væske, da dette kan trenge inn i plateskjøter og deretter inn i
isolasjonen. Det er spesielt viktig at viftehjulet holdes rent for å unngå ubalanse og vibrasjoner.
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Luftmengdemåling:
Viftens luftmengde kan bestemmes ved å måle den statiske trykkforskjellen mellom et målepunkt i
innløpskonen og det statiske trykket på viftens sugeside.
Luftmengden finnes da som:

hvor:
k = koeffisient som tas ut fra viftestørrelse og fabrikat,
∆Ps = Målt statisk trykkdifferanse PaTabell 1: k- faktorer BPHM-vifter
Vifte

k-faktor

Max. turtall

type

k * √∆p [m³/h]

rpm

BPHM 225-63

50

6400

BPHM 250-71

64

5800

BPHM 280-80

79

5200

BPHM 315-90

100

4600

BPHM 355-100

128

4100

BPHM 400-112

158

3600

BPHM 450-125

209

3200

BPHM 500-140

254

2900

BPHM 560-160

330

2600

BPHM 630-180

410

2300

BPHM 710-200

526

2100

BPHM 800-224

667

1850

BPHM 900-250

855

1600

BPHM 1000-280

1068

1400
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10.4 Roterende varmegjenvinner
Innjustering
Kontroller at tetningslister ligger inntil rotor på begge sider, slik at lekkasje unngås. Kontroller at
rotoren roterer i riktig retning. Rotasjonsretning er angitt med pil på rotor.

Vedlikehold
Tilsyn og vedlikehold på varmegjenvinner gjelder i hovedsak rotor, tetningslister og drivanordning.
Vedlikeholds intervaller hver 6. mnd.
Rotoren er tilgjengelig for service gjennom luker på aggregatets inspeksjonsside, en luke for rotor og
drivenhet, samt luker i tilstøtende funksjonsdeler, for eksempel viftedel og filterdel.
For service og vedlikehold av CK og CE rotorer kan følgende veiledning benyttes,
Uttrekking:
Låseskruer demonteres. (Låseskruer er merket)
Rotor aksialforskyves i bakkant slik at rotor går klar sektorplate.
Rotor aksialforskyves på inspeksjonssiden slik at rotor går klar sektorplate.(benytt skrujern).
Rotoren kan nå trekkes ut ved å dra i rammen.
Remontering:
Rotor skyves helt inn, og aksialforskyves på inspeksjonssiden til rotor er plassert inni sektorplate (fig.
4).Rotor aksialforskyves i bakkant til rotor er plassert inni sektorplate. Skal overlappe ca. 2 cm.
Låseskruer monteres.

Fig. 1

Fig. 2
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Fig. 3

Fig. 4

Vedlikeholdsintervaller basert på ca. 2000 driftstimer under en 12 måneders periode og gjelder for et
vanlig komfort-anlegg. I miljøer med høy forurensing i tilluft og/eller fraluft, anbefales kortere
intervaller.
Vedlikehold/rengjøring av rotor
Kontroller at tetningslister ligger inntil rotor på begge sider, slik at lekkasje unngås.
Eventuell støvansamling på rotoroverflaten, fjernes ved hjelp av støvsuging eller
trykkluftgjennomblåsing. Dersom trykkluft benyttes, skal gjennomblåsing skje fra ren side mot
støvbelagtside. Avstand 10 mm fra overflaten, trykk ca. 6 bar.
Dersom rotoren er belagt med fettholdig stoff, kan den sprayes med fettløsende væske og deretter
reinblåses fra motsatt side med trykkluft.
Ved bruk av høytrykksspyler skal strålen rettes rett mot rotorens endeflate med avstand ca. 50mm
fra overflaten. Trykk opp til 80 bar.
Rotoren er opplagret med smøringsfrie kulelager og behøver ikke vedlikehold. Kontroller at det ikke
er ulyd i lagrene.
Drivenhet, RV-rotor
Drivreimen (skjøtbar kilereim) kontrolleres og strammes om nødvendig ved hjelp av strammeskruen
pådrivenhetens stativ.
Dersom drivreimen må innkortes, skjær av reimen og benytt medleverte reservelås ved
sammenføyningog kutt av de utstående skrue-endene etter sammenføyningen.
Drivenhet, CK/CE-rotor
Drivreimen (flatreim) kontrolleres og strammes om nødvendig ved hjelp av strammeanordning på
drivenhetens stativ.
Dersom drivreimen skulle gå i stykker kan ny reim samt utstyr for sveising av flatreimen skaffes hos
oss.
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Sveising av flatreim utføres i henhold til følgende:






Plasser reimen rundt rotoren.
Legg skjøter sammen i bakelitt formen.
Legg lokket på, og fest lokket med 2 klemmer (på sidene).Sveisetang må være varm (rødt lys
slukket).
Sett sveisetangen over bakelittformen i 4 min.
Ta av sveisetangen, og sett kjøletangen på i minimum 4 min.

Bytting av kulelager, RV-rotor
Dette gjøres ved at en løsner skruene som forbinder rotoren til selve rammeverket. Før skruen
fjernes, legges en plankebit under rotoren for at den ikke skal falle ned. Deretter trilles rotoren ut av
rammen sålangt at senteret, der lagrene sitter, kommer på utsiden av aggregatet.
Opphengsplaten tas bort ved å løsne 2 stk. skruer som forbinder platen til lageraksen. En vil da
komme tillageret som befinner seg i selve bosset, som rotoren er viklet opp på.
De defekte kulelagrene kan da trekkes eller slås ut. Nye lager monteres ved å bruke en dor som er
tilpasset lagerets dimensjon. Slå aldri med hammer direkte på kulelageret.
Bytting av kulelager, CK/CE-rotor
Trekk ut rotoren og løs de 2 skruene på hver side i senter på rotoren. Rammen tas deretter bort.
Fjern sådekselplatene og trekk ut akslingen.
De defekte kulelagrene kan da trekkes eller slås ut. Nye lager monteres ved å bruke en dor som er
tilpasset lagerets dimensjon. Slå aldri med hammer direkte på kulelageret.
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Tabell over kulelager
Betegnelse

Kulelagertype med
tetning på begge sider

Boss størrelse

RV 1000 / RV 1250

6205

Nr. 1 (ø160)

RV 1500 / RV 1750

6305

Nr. 2 (ø280)

RV 2000 / RV 2250

6305

Nr. 2F (ø280)

RV 2500 / RV 2750

6308

Nr. 3 (ø550)

RV 3000 / RV 3250

6308

Nr. 4 (ø680)

RV 3500 / RV 4000

6310

Nr. 5 (ø880)

CE 280

6308

Nr. 3 (ø550)

CE 350

6308

Nr. 4 (ø680)

CE 470

6308

Nr. 4 (ø680)

CE 525

6310

Nr. 5 (ø880)

CE 612

6310

Nr. 5 (ø880)

CK 01

6205

Nr. 1 (ø160)

CK 02

6205

Nr. 1 (ø160)

CK 03

6205

Nr. 1 (ø160)

CK 3,5

6205

Nr. 1 (ø160)

CK 04

6205

Nr. 1 (ø160)

CK 05

6305

Nr. 2 (ø280)

CK 06

6305

Nr. 2 (ø280)

CK 07

6305

Nr. 2 (ø280)

CK 08

6305

Nr. 2 (ø280)

CK 09

6305

Nr. 2F (ø280)

CK 10

6305

Nr. 2F (ø280)

CK 11

6308

Nr. 3 (ø550)

CK 12

6308

Nr. 4 (ø680)

Vi forbeholder oss retten til produktendringer uten forhåndsmeddelelse

Side 18 av 33

10.5 Plate varmegjenvinner
Innjustering
Kontroller at vannlås er montert på gjenvinnerens avløpsrør, og at denne er påfylt vann. Dersom
aggregatet er utstyrt med separat tilluftsspjeld skal vekslerens bypass og spjeld være
sammenkoblet. Se til at bypasspjeld er stengt og at stengespjeldet er fullt åpent, når aggregatet går
på full varmegjenvinning og motsatt, når det kjøres full bypass.
Vedlikehold
Kontroll og eventuell utbedring/rengjøring skjer normalt ved 6 måneders intervaller. Dette er
beregnet på ca. 2000 driftstimer i løpet av en 12 måneders periode.
Rengjøring
Aggregatet stoppes og vekslerens inspeksjonsluker tas bort. Eventuelt støvbelegg eller annen tørr
forurensing fjernes best med støvsuging eller trykkluft. Fettholdige stoff fjernes med avfettingsmiddel
og spyles deretter med rent vann. Dersom en bruker høytrykksspyler, holdes munnstykket 10 cm fra
frontoverflaten. Fjern deretter evt. vannsøl med vannsuging. Kontroller lukepakning før lukene
stenges.

10.6 Væskekoblet varmegjenvinner
Rørtilkobling/innjustering
Ved montering av rør og shuntgruppe til vekslerbatteriene, må dette gjøres slik at rørsystemets og
eventuelt shuntgruppens egen vekt ikke belaster batteriene. Følg nøye anvisningspiler for
væskeretning. Når batteriene og rørsystemet er fylt opp med vann/glykol, sørg for nøye lufting av
systemet. Batterienes lufte- og avtappingsskruer er på utsiden av inspeksjonsluken.
Innjustering av shuntgruppe skal være i henhold til leverandørens anvisninger. Kontroller at
vannlås er montert på fraluftsbatteriets avløpsrør og at den er påfylt vann.
Vedlikehold
Ved ettersyn skal en se etter og evt. utbedre:
Korrosjonsskader på kapslingrør og lameller som kan tyde på fuktighet eller etsende luft.Tilstopping i
dryppanne eller avløp, vannlekkasje.
Støvansamling på lameller Kontroller frostsikringsføler
Ettersyn hver 6. mnd.
Rengjøring
Støv eller annet stoff som legger seg på batterilamellene nedsetter varmeoverføringen. Det må
derfor foretas regelmessig kontroll og evt. rengjøring av lamellkoppen. Rengjøring kan foretas ved
støvsuging, forsiktig reinblåsing med trykkluft parallelt med lamellene eller med avfettingsmiddel og
vannspyling.
Inspeksjon og rengjøring foretas fra inspeksjonsdel eller tilstøtende funksjonsdeler, som for
eksempel filterdel eller viftedel.
Dersom batteriet må skiftes ut, eller tas ut for rengjøring, fjernes festeskruer som befinner seg bak
inspeksjonsluke, deretter dras batteriet ut av aggregatet.
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10.7 Glassrørsveksler
Vedlikehold
Veksleren kontrolleres for hver 2000 driftstimer. Kontroller:
Glassrør for defekter, og skift ut hvis nødvendig.
Pakninger og tetninger for defekter, og skift ut hvis nødvendig. Spjeld for defekter, samt funksjoner,
og utbedre hvis nødvendig.
Dysestokker for defekter, samt funksjoner, og skift dyser hvis nødvendig. Doseringspumpe for
defekter, samt funksjoner, og utbedre hvis nødvendig.Avløp for tilstopping, samt tetthet, og
rengjør/utbedre hvis nødvendig.
Rengjøring
Veksleren rengjøres som minimum for hver 2000 driftstimer eller før hvis nødvendig. Ved tørr drift
avblåses veksleren med trykkluft.
Ved våt drift vaskes veksleren med 60° varmt såpevann.

10.8 Kjølebatteri kaldt vann
Rørtilkobling/ innjustering
Ved montering av rør og shuntgruppe til batteriet, må dette gjøres slik at vekt av rør og shuntgruppe
ikke belaster batteriet. Følg nøye anvisningspiler for væskeretning. Når batteri og rørsystem fylles
opp med vann må systemet luftes. Batteriets lufte- og avtappingsskruer befinnerseg på utsiden av
inspeksjonsluken. Innjustering av shuntgruppe skal være i henhold til leverandørens anvisninger.
Kontroller at frostsikringsføler er montert.
Vedlikehold
Ved ettersyn skal en se etter og eventuelt utbedre:


Korrosjonsskader på kapsling, rør og lameller som kan tyde på fuktighet eller etsende stoffer i
luften.



Støvansamling på lameller



Kontrollere frostsikringsføler

Ettersyn skal være hver 6. mnd.
Rengjøring
Støv eller annet stoff som legger seg på batterilamellene nedsetter varmeoverføringen. Det må
derfor foretas regelmessig kontroll og eventuell rengjøring av lamellkroppen. Rengjøring kan foretas
ved støvsuging, forsiktig reinblåsing med trykkluft parallelt med lamellene eller med avfettingsmiddel
og vannspyling.
Inspeksjon og rengjøring foretas fra inspeksjonsdel eller tilstøtende funksjonsdeler som for eksempel
filterdel eller viftedel. Dersom batteriet må skiftes ut eller tas ut for rengjøring fjernesfesteskruer som
befinner seg bak inspeksjonsluke, og deretter dras batteriet ut av aggregatet.
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10.9 Kjølebatteri/kondensatorbatteri – direkte ekspansjon
Rørtilkobling
Ved montering av rør til batteriet, må dette utføres slik at rør systemets vekt ikke belasterbatteriet.
Vedlikehold
Ved ettersyn skal en se etter og eventuelt utbedre:
Korrosjonsskader på kapsling, rør og lameller som kan tyde på fuktighet eller etsende stoffer iluften.
Støvansamling på lameller Ettersyn skal være hver 6. mnd.
Rengjøring
Støv eller annet stoff som legger seg på batterilamellene nedsetter varmeoverføringen. Det må
derfor foretas regelmessig kontroll og eventuell rengjøring av lamellkoppen. Rengjøring kan foretas
ved støvsuging, forsiktig reinblåsing med trykkluft parallelt med lamellene, eller med avfettingsmiddel
og vannspyling.
Inspeksjon og rengjøring foretas fra inspeksjonsdel eller tilstøtende funksjonsdeler, som for
eksempel filterdel eller viftedel. Dersom batteriet må skiftes ut eller tas ut for rengjøring, fjernes
festeskruene som befinner seg bak inspeksjonsluken, og deretter dras batteriet ut av aggregatet.

10.10 Varmtvannsbatteri / kondensatorbatteri / dampbatteri – vann
Rørtilkobling/innjustering
Ved montering av rør og shuntgruppe til batteriet må dette gjøres slik at vekt av rør og shuntgruppe
ikke belaster batteriet. Når rør og shunt monteres, følg nøye anvist pil for væskeretning. Når
systemet er tilkoblet vann må systemet luftes. Batteriets lufte- og avtappingsskruer befinner seg på
utsiden av inspeksjonsluken.
Vedlikehold
Ved ettersyn skal en se etter og eventuelt utbedre:


Korrosjonsskader på kapsling, rør og lameller som kan tyde på fuktighet eller etsende stoffer i
luften.



Støvansamling på lameller



Kontrollere frostsikringsføler

Ettersyn skal være hver 6. mnd.
Rengjøring
Støv eller annet stoff som legger seg på batterilamellene nedsetter varmeoverføringen. Det må
derfor foretas regelmessig kontroll og eventuell rengjøring av lamellkroppen. Rengjøring kan foretas
ved støvsuging, forsiktig reinblåsing med trykkluft parallelt med lamellene, eller med avfettingsmiddel
og vannspyling.
Inspeksjon og rengjøring foretas fra inspeksjonsdel eller tilstøtende funksjonsdeler som for eksempel
filterdel eller viftedel. Dersom batteriet må skiftes ut eller tas ut for rengjøring, fjernes festeskruene
som befinner seg bak inspeksjonsluken, og deretter dras batteriet ut av aggregatet.

10.11 Elektrisk batteri
Tilkobling/ igangkjøring
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Ta bort inspeksjonsluken som er merket «elektrisk batteri». Batteriets koblingsboks befinner seg like
bak inspeksjonsluken. Koblingsskjemaet er festet til baksiden av lokket.
Tilførselskabel føres inn fra aggregatets topp, hvor det tas utsparing tilsvarende kabelens dimensjon.
Tilsvarende utsparing tas i eventuelt skillegulv og i topp av koblingsboksen, og deretter foretas
tilkobling. Overopphetningstermostat og branntermostat skal kobles i serie medkontaktor styringen.
Ved funksjonstest skal viften startes hurtigst mulig etter at termostaten er koblet ut. Dette for å
unngå for høye overflate-temperaturer på rør og lameller.
Batteriet skal bare være innkoblet når tilførselsviften er i drift.
Ved første service etter oppstart av anlegget skal samtlige rekkeklemmer etterstrammes.Vedlikehold
For at batteriet skal opprettholde påstemplet effekt, er det nødvendig med regelmessig ettersyn i
intervaller på 6 mnd.
Ved ettersyn skal en se etter:
Korrosjon skade på rør eller lameller som kan tyde på fuktighet eller etsende luft. Årsaken må finnes
og utbedres så hurtig som mulig.
Støvansamling på lameller nedsetter batteriets ytelse, og øker brannfaren. Rengjøring foretas med
støvsuging eller trykkluft. Rengjøring med væske eller mekaniske redskaper må ikke forekomme.
Brente kabler, som kan tyde på unormale driftsforhold og skader på komponenter eller anlegg.
Strømmen skal frakobles raskest mulig og skaden utbedres.
Kontroller at alle rekkeklemmer er tilstrammet. Dårlige forbindelser vil kunne forårsake
varmeutvikling, og skader kan oppstå.

10.12 Filter
Etter hvert som støvpartikler utskilles i filteret stiger luftmotstanden og vi får redusert luftmengden i
anlegget. Det er derfor nødvendig med regelmessig filterskifte med intervaller som bestemmes ut fra
støv-konsentrasjonen i luften. Denne tabellen viser max. Trykkfall fra rentfilter for de forskjellige
filterklassene. Ref Økodesigndirektivet.





G1 – G3:
M5 – M6:
F7:
F8 – F9:

150 Pa
200 Pa
200 Pa
300 Pa

Filterskift kan indikeres av en filtervakt (pressostat) eller luftmengdemåler (flowmeter), Urørmanometer, magnehelic og lignende.
Filterskifte
Inspeksjonsdør for filter åpnes.
Skyv spaken for strammeskinne inn i aggregatet.
Filterkassettene vil da lett kunne trekkes ut av glideskinnene. Fjern evt. støv og skitt fra
glideskinnene og kontroller samtidig at tetningslist som sitter på rammeverket er i orden. Deretter
skyves nye filterkassetter på plass, hold den ene handen under filterposene. Ved å trekkespaken for
strammeskinne inn mot lukeåpningen klemmes filterkassettene til rammeverket og sørger for
fullstendig tetning mellom filter og ramme.
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Beskrivelse
Filter i klasse EU3 har filtermedie av syntetiske fibre.
Filter EU5, EU 6, EU7 og EU8 har filtermedie av glassfiber.

Tabell 1: Filter for CK-aggregat Filterdimensjoner t.o.m. ca. november 2008
Str.\ filter
592x592 287x592 490x592 592x742 287x742 592x792 490x792 287x792 592x892 287x892
dim.
CK 01

1

CK 02
CK 03

1
1

1

CK 3,5

2

CK 04

2

CK 05

1

1

CK 06

1
2

1

CK 07

3

CK 08

1

2

1

CK 09

3

CK 10

4

CK 11

8

CK 12

10

4

2
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Filterdimensjoner f.o.m. ca desember 2008
Str.

592x592 592x490 592x287 490x592

CK 01

287x592

1

CK 02

1

CK 03

1

CK 3,5

1
2

CK 04

2

CK 05

1

1

CK 06

1

2

CK 07

3

3

CK 08

3

3

CK 09

3

CK 10

1

3

1

8

CK 11

8

CK 12

10

2
5

Normal filterposelengde:
635 mm for EU 6, EU 7 og EU 8 filter. 600 mm for EU 5.
360 mm for EU 3.
Unntatt CK 01 og CK 02 hvor det benyttes kompaktfilter type OPAKFIL-G, lengde = 290mm.

Tabell 2: Filter for Marine aggregater
Aggregattype

592x592

592x287

CEC 035

1

CEC 052

1

CEC 070

1

1

CEC 105

2

2

CEC 140

4

CEC 175

4

CEC 210

4

CEC 211

6

287x592

1
1

2
2

2

Normal filterposelengde:
380 mm for EU 6, EU 7 og EU 8 filter. 360 mm for EU 3.
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Tabell 3: Filter for CE-aggregat
Aggregat type

592x592

592x287

CE 035

1

CE 052

1

CE 070

1

1

CE 105

2

2

CE 140

4

CE 175

4

CE 210

4

CE 211

6

CE 260

6

CE 280

8

CE 315

9

CE 350

10

CE 420

12

CE 470

12

CE 490

12

CE 525

15

CE 560

16

CE 612

15

CE 700

20

CE 840

24

CE 875

25

287x592

1
1

2
2

2

3
3

3
4
4
5

Normal filterposelengde:
635 mm for EU 6, EU 7 og EU 8 filter. 600 mm for EU 5.
360 mm for EU 3.
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10.13 Spjeld
Spjeldene som benyttes er av sjalusitypen og omfatter avstengningsspjeld, reguleringsspjeld og
forbigangsspjeld.
Feil ved spjeld kan, avhengig av funksjon gi:


Ubalanse i anleggetKaldras



Frost på eventuelle væskebatteri

Kontroll
Kontroller at spjeld går fritt og lukker tett Kontroller at pakninger er uskadd Kontroller spjeldmotorens
funksjon Skruer og overføringer trekkes til
Vedlikehold
Spjeldblad kan rengjøres med såpe og vann eller med rensemiddel Pakninger sprayes med gummimykner
Eventuelt smøre opplagringen. Opplagringen er i utgangspunktet smørefri, men i utsatte miljø kan
dette være nødvendig.
Normalt serviceintervall er angitt på serviceskjemaet, men på utsatte steder må spjeldfunksjonen
kontrolleres ukentlig.

10.14 Elektriske motorer
El-motorene må vedlikeholdes av autorisert og kvalifisert tekniker for å sikre stabil og god drift.
Inspiser drift av motorer regelmessig ihht instruksjon. Sjekk bolter, reimer, vibrasjon, tettinger,
lydbilde og reimhjul. Se at luftstrømmen er fri.
NB: Motorer som leveres med smørenippel skal smøres ihht spesifikasjon på merkeskilt for aktuell
motor.
Før inspeksjon og service skal motorer skal stanses, frakobles og isoleres elektrisk.

Illustrasjonsbilde

Kabelskruer er til-trukket med moment fra fabrikk. Disse kan løsne under frakt og montering av
ventilasjonsaggregatet. Før igangkjøring og ved serviceintervaller skal skruer etter-trekkes for å
hindre løse skruer, overslag og fare for brann.
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Typisk levetid på smørefrie lager:
Motor str.

Poler

Typisk
levetid

56-160

2-8

40 000 t

180

2

35 000 t

200

2

27 000 t

225

2

23 000 t

180-225

4-8

40 000 t

Smøreintervaller når motor er levert smørbare lager:
Motor str. Fett [g]

2 p [t]

4 p [t]

6 p [t]

8 p [t]

160-180

20

4 200

7 000

8 500

8 500

200-225

25

3 100

6 500

8 500

8 500

250-280

35

2 000

6 000

7 000

7 000

315

50

1 500

5 500

6 500

6 500

355

60

1 000

4 000

5 000

6 000

400

80

800

3 000

4 000

6 000

Smøreintervallene er for 50 Hz. Ved økning til ca. 60 Hz reduseres tiden med 20%.
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11. Feilsøking
Symptom:

Mulig årsak:

Hva kan gjøres:

Sentralen utvikler
unormal støy

Utslitte kulelager

Nye lagre

Utslitte kileremmer

Byttes

Viftehjul løsnet

Festes

Kjølevifte på motor løsnet

Festes

Festebolter løsnet

Tiltrekkes

Fremmedlegemer i viftehjulet

Fjernes

Defekte gummidempere

Skiftes

Luften blir for kald

a) Varmebatteriet yter ikketilstrekkelig.
Programkobler står.

Funksjonsprøves evt. skiftesSkiftes.

Sikring gått.

Overopphetingstermostat

Overopphetingstermostat (evt.
brannsikring) koblet ut.

kobler inn automatisk etter en tid. Brannsikringen
har ”reset”-knapp. Før ”reset”-knappen betjenes må
feilen finnes ellers kan batteriet ødelegges.

Kontaktorer brent.
Luft i batteriet.

Utlufting av vannkrets, samt påse at det er
tilstrekkelig væskemengde.

Pumpen står.

Sjekk kontaktor.

Shuntventil stengt.

Sjekk regulator.

Varmeveksler står.
Bypass-spjeld lukker ikke.
Automatikk feil innstilt.
Funksjonsfeil i automatikken

Luften blir for varm

Skift kontaktor.

Kontroller drivmotor/frekvensomformer.
Sjekk spjeldmotor.
Kontroller termostatinnstillingen.
Kontroller programkobler og sentral. Stilltermostat
på max. temperatur og se om programkobler går
mot max.

Varmeveksler går. Bypass-spjeld
åpner ikke.

Kontroller termostat/turtallsregulator.

Programkobler feil.

Kontroller om programkobler går til 0. (Stilltermostat
på min. og kontroller.)

Shuntventil regulerer ikke.
Automatikk feil innstilt.

Kontroller ventilmotor.
Innstillingen kontrolleresmed termometer.
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12. Igangkjøring prosedyre
FØR NOEN IGANGKJØRING
ELEKTRISK

OK

IA

OK

IA

Sørg for at det elektriske arbeidet er fullført
Alle elektriske tilkoblinger er strammet til.
(Før du starter og ved serviceintervaller, stram skruene for å unngå løse skruer, overheng og fare for
brann)
Kontroller at motorer er koblet til med riktig tilkoblingstype (delta / stjerne -tilkobling)
Kontroller at frekvensomformeren er riktig tilkoblet
Kontroller at parametrene i frekvensomformeren er riktige og i henhold til parametrene i taggen for
motoren

VIFTE

Kontroller at viftehjulet går fri
Kontroller at alle bolter for motor og bunnrammen er strammet
Pass på at det ikke er løse gjenstander som kan skade viften
Kontroller at kileremdriften er riktig justert og har riktig spenning (hvis viften er remdrift)

KJØLEBATTERI
Rørforbindelsen er i henhold til instruksjonene (inn- og utløp)
Kontroller installasjonen av vannlås på avløpspannen

VARMEBATTERI
Rørforbindelsen er i henhold til instruksjonene (inn- og utløp)

ELEKTRISKBATTERI
Kontroller at alle elektriske tilkoblinger er riktige

FILTER
Kontroller at filtre er montert og festet riktig

SPJELD
Kontroller at blader beveger seg fritt fra åpen til lukket posisjon
Kontroller at aktuatoren er riktig tilkoblet (hvis det er en aktuator)

GENERELL
Kontroller at det ikke er løse gjenstander inne i AHU
Kontroller at AHU er rengjort inne
Generell kontroll av AHU inne og ute

ETTER OPPSTART
ELEKTRISK
Mål spenning (V)
Mål strøm ved viftemotor (A)

FAN
Sørg for at viftens rotasjonsretning er riktig
Se at det ikke oppstår unormal vibrasjon
Etter en time med kontinuerlig kjøring, stopp viften og kontroller kilestroppspenningen, og juster om
nødvendig beltet (se bruksanvisning for vifte)

Navn og signatur
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13. Serviceskjema for loggføring
Service intervall
BESKRIVELSE

3.mnd. 6.mnd. 9.mnd. 12.mnd.

AGGREGATHUS:
Rengjøring av aggregathus

X

Kontroll av tetninger og dørbeslag

X

SPJELD:
Kontroll av tetthet og rengjøring

X

Eventuelt påføre smørning på opplagring

X

FILTER:
Kontroll av trykkfall, og eventuelt bytte filter

X

Sjekke tetninger

X

VIFTER:
Generell kontroll

X

Rengjøre viftehjul

X

Kontroll av lager

X

Kontroll av vibrasjonsdempere

X

Kontroll reimtrekk

X

FLOWMETER:
Kontroll

X

ELEKTRISK VARMEBATTERI:
Generell kontroll og ettersyn

X

AUTOMATIKK:
Generell kontroll og ettersyn

X

VARMEBATTERI:
Generell kontroll

X

Rengjøring av lamellene

X

Utlufting på vannsiden

X

Etterstramming av elektriske koblingspunkter

X

Vi forbeholder oss retten til produktendringer uten forhåndsmeddelelse
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Service intervall
BESKRIVELSE

3.mnd. 6.mnd. 9.mnd. 12.mnd.

KJØLEBATTERI:
Generell kontroll

X

Rengjøring av lamellene

X

Rengjøring av kondenspanne

X

Kontroll vannlås

X

VÆSKEKOBLET VARMEVEKSLER:
Generell kontroll

X

Rengjøring av lamellene

X

Rengjøring av kondenspanne

X

Utlufting på vannsiden

X

ROTERENDE VARMEVEKSLER:
Generell kontroll av drift og tetninger

X

Rengjøring av rotor

X

PLATEVARMEVEKSLER:
Generell kontroll av spjeldfunksjonen

X

Rengjøring av veksler og spjeld

X

Kontroll av kondenspanne

X

HEAT-PIPE VARMEVEKSLER:
Generell kontroll

X

Rengjøre veksleren

X

GLASSRØRSVEKSLER:
Generell kontroll og rengjøring

X

Selve loggføringen utføres på kommende sider datert og signert.

Vi forbeholder oss retten til produktendringer uten forhåndsmeddelelse

Side 31 av 33

14. Logg
Logg

Dato:

Signatur

Vi forbeholder oss retten til produktendringer uten forhåndsmeddelelse

Side 32 av 33

Logg

Dato:

Signatur
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15. Notater:

Vi forbeholder oss retten til produktendringer uten forhåndsmeddelelse

