Vedligehold og service

Vedligehold og service af Enervent DK ventilationsaggregater
Ventilationsaggregaterne er praktisk taget service fri, vedligeholdet er begrænset til regelmæssige filterskift og rengøring af varmeveksler og ventilatorer. Ved service, afbryd ved
hovedafbryder og vent 2 minutter til ventilatorer er standset og evt. elvarmelegeme er
afkølet.

Rengøring af varmeveksler
Kontroller ved filterskift, at varmeveksleren er ren, hvis rengøring er nødvendig, udtages
den af aggregatet og renblæses med trykluft eller skylles under håndbruser med neutralt
rengøringsmiddel. OBS! tåler ikke højtryksrensning, monter først veksleren igen når den
er tør og kontroller ved start at rotoren kører.

Rengøring af ventilatorer
Kontroller også ventilatorerne ved filterskift, hvis rengøring er nødvendig, demonteres
ventilatorerne og rengøres eksempelvis med en tandbørste eller trykluft.

Filterskift
I ventilationsaggregatet er der et indblæsnings- og udsugningsfilter til rensning af luften
og beskyttelse af varmeveksler og ventilatorer. En vigtig faktor for kvaliteten af indeklimaet er regelmæssige filterskift.
Anbefalet udskiftningsinterval for planfilter er 4 mdr. for posefilter er intervallet 6 mdr.
med F5 posefilter kan man forlænge intervallet til 12 mdr. ved at støvsuge posefiltret på
den indvendige side.
Udskiftning af planfilter: Udtag filterrammen af aggregatet og skift filtermåtten, indsæt
igen filterrammen i aggregatet med gitteret vendt imod varmeveksler.
Udskiftning af pose og kompaktfilter: Udtag det gamle filter og indsæt nyt, posefilter med
poser vendt imod varmeveksler, kompaktfilter er forsynet med pil der indikeret retning
imod varmeveksler.
Det anbefales, at støvsuge aggregatet indvendigt ved filterskift.

Filteroversigt
Aggregat

Standard filter

Udskiftningsinterval

Alternativ filter

Udskiftningsinterval

Pingvin

F5 planfilter

4 mdr.

F7 kun i indblæsning

6 mdr.

Pingvin XL eco

F5 kompaktfilter

12 mdr.

F7 indbl./udsugning

12 mdr.

LTR 3

F5 posefilter

6/12 mdr.*

F7 indbl./udsugning

6 mdr.

LTR 6

F5 posefilter

6/12 mdr.*

F7 indbl./udsugning

6 mdr.

* Udskiftnings intervallet kan forlænges ved, at støvsuge posefiltrene indvendigt.
OBS! F7 posefilter kan ikke støvsuges
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