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Om denne vejledning
Denne transport- og installationsvejledning gør det
muligt for drifts- eller servicepersonale at bruge X-CUBE
ventilationsaggregatet (AHU) sikkert og effektivt.
Vejledningen skal opbevares i nærheden af enheden,
så den altid er tilgængelig.
Denne transport- og installationsvejledning er beregnet
til brug for monterings- og installationsfirmaer, opera-
tører, interne teknikere, teknisk personale eller instrue-
rede personer og kvalificerede elektrikere eller ventilati-
onsteknikere.
Det er vigtigt, at disse personer læser og forstår denne
vejledning fuldt ud, før de påbegynder arbejdet. Den
grundlæggende forudsætning for sikkert arbejde er, at
sikkerhedsanvisningerne og alle anvisninger i denne
vejledning overholdes.
De lokale bestemmelser om sikkerhed og sundhed på
arbejdspladsen og de generelle sikkerhedsforskrifter for
luftbehandlingsenhedens anvendelsesområde gælder
også.
Illustrationerne i denne transport- og installationsvejled-
ning er primært til information og kan afvige fra ventilati-
onsaggregatets faktiske design.

Andre gældende dokumentation
Ud over disse instruktioner gælder følgende doku-
menter:
 Ordre-specifik godkendelses tegning
 Ordrespecifikt datablad for ventilationsaggregat fra

TROX
 Datablade for komponenter fra andre leverandører,

hvis der er nogen
 Kredsløbsdiagram for ventilationsaggregat med sty-

ring
 Eventuelle yderligere tegninger
 X-CUBE betjeningsvejledning

TROX Teknisk Service
For at sikre, at din anmodning behandles hurtigst muligt,
skal du have følgende oplysninger klar:
 Produktnavn
 TROX-bestillingsnummer
 Leveringsdato
 Kort beskrivelse af fejlen

Online www.trox.dk

Telefon +45 4914 6633

Ophavsret
Dette dokument, herunder alle illustrationer, er beskyttet
af ophavsret og vedrører kun det tilhørende produkt.
Enhver brug uden vores samtykke kan være en kræn-
kelse af ophavsret, og overtræderen hæfter for eventu-
elle skader.
Dette gælder især for:
 Udgivelse af indhold
 Kopiering af indhold
 Oversættelse af indhold
 Mikrokopiering af indhold
 Lagring af indhold i elektroniske systemer og redige-

ring af det

Ansvarsbegrænsning
Oplysningerne i denne manual er udarbejdet med hen-
visning til gældende standarder og retningslinjer, den
nyeste teknologi og vores ekspertise og mange års erfa-
ring.
Producenten påtager sig intet ansvar for skader, der
skyldes:
 Manglende overholdelse af denne manual
 Ukorrekt brug
 Drift eller håndtering af utrænede personer
 Uautoriserede ændringer
 Tekniske ændringer
 Brug af ikke-godkendte reservedele
Det faktiske leveringsomfang kan afvige fra oplysnin-
gerne i denne manual for skræddersyede konstrukti-
oner, yderligere ordreindstillinger eller som et resultat af
nylige tekniske ændringer.
De forpligtelser, der er aftalt i ordren, de generelle vilkår
og betingelser, producentens leveringsbetingelser og de
lovbestemmelser, der gælder på tidspunktet for kontrak-
tens underskrift, er gældende.
Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer.

Garantikrav
Bestemmelserne i de respektive generelle leveringsbe-
tingelser gælder garantikravene. For ordrer afgivet hos
TROX GmbH er bestemmelserne i afsnit "Vl. Garanti-
krav for TROX GmbH's leveringbetingelser, kan ses på
www.trox.dk

Supplerende henvisninger
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Sikkerhedsanvisninger
Symboler bruges i denne vejledning til at advare læsere
mod områder med potentiel fare. Signalord udtrykker
graden af fare.
Overhold alle sikkerhedsanvisninger og fortsæt omhyg-
geligt for at undgå ulykker, skader og materielle skader.

 FARE!
Overhængende farlig situation, som hvis den ikke
undgås, vil resultere i død eller alvorlig skade.

 ADVARSEL!
Potentielt farlig situation, som hvis den ikke undgås,
kan resultere i død eller alvorlig skade.

 FORSIGTIG!
Potentielt farlig situation, som hvis den ikke undgås,
kan medføre mindre eller moderat skade.

 BEMÆRK!
Potentielt farlig situation, som hvis den ikke undgås,
kan medføre skade på ejendommen.

 MILJØ!
Fare for miljøforurening.

Tips og anbefalinger

Nyttige tips og anbefalinger samt information
omkring effektiv og fejlfri drift.

Specifikke sikkerhedsanvisninger
Følgende symboler anvendes i sikkerhedsanvisninger
for at gøre dig opmærksom på specifikke farer:

Advarselstegn Fareart

Advarsel om fare for at
komme i klemme.

Advarsel om håndskader.

Advarsel om farlig elek-
trisk spænding.

Advarsel om fare for at
falde ned.

Advarsel om svævende
last.

Advarsel om et farligt
sted.

Yderligere markører
For at fremhæve instruktioner, resultater, lister, refe-
rencer og andre elementer er følgende markører
anvendt i denne vejledning:

markør Forklaring

1., 2., 3. ...
Trin-for-trin instruktioner

ð Resultater af handlinger

Henvisninger til afsnit i denne vej-
ledning og andre relevante doku-
menter

Lister uden en bestemt rækkefølge

[Afbrydere] Driftselementer (f.eks. trykknapper,
afbrydere), displayelementer (f.eks.
LED'er)

»Skærm« Skærmelementer (f.eks. knapper
eller menuer)

Supplerende henvisninger
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1 Oversigt

Fig. 1: X-CUBE oversigt

En X-CUBE-ventilationsaggregatet leveres enten fuldt samlet eller i dele, afhængigt af dens størrelse. I følgende
tabel er der en liste over de komponenter eller enheder, som kan udgøre et ventilationsaggregat. De komponenter,
der faktisk anvendes til et bestemt ventilationsaggregat, er anført i det ordrespecifikke tekniske datablad.

AHU-kabinetter

Symbol Betydning Symbol Betydning
Varmeflade Jalousispjæld

Køleflade Luftfugter

Filter Væskekoblet batteri

Centrifugalventilator Hydraulisk enhed til væskekoblet batteri

Roterende varmeveksler Pladevarmeveksler

Lyddæmpere Styring

Touchpanel

Oversigt
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2 Sikkerhed
2.1 Systemejerens ansvar
Systemejer
Systemejeren er en fysisk eller juridisk person, der i
kommercielt eller forretningsmæssigt øjemed ejer eller
administrerer ventilationsaggregatet eller tillader tred-
jeparter at bruge eller drive det, men som fortsat bærer
det juridiske ansvar for brugernes, personalets eller
tredjeparters sikkerhed, mens produktet er i brug.

Systemejerens forpligtelser
Enheden er beregnet til kommerciel brug. Systemejeren
er derfor underlagt de juridiske forpligtelser i henhold til
arbejdsmiljøreglerne.
Ud over sikkerhedsanvisningerne i denne vejledning
skal de gældende bestemmelser om sikkerhed, forebyg-
gelse af ulykker og miljøbeskyttelse også overholdes.
I særdeleshed:
 Systemejeren skal på stedet udarbejde en sammen-

hængende brandsikringsstrategi og inddrage venti-
lationsaggregatet i denne strategi.

 Systemejeren skal på stedet udarbejde en sammen-
hængende lynbeskyttelsesstrategi og inddrage ven-
tilationsaggregatet i denne strategi.

 Systemejeren skal navngive ansvarlige personer til
transport, opbevaring, montering, installation, idrift-
sættelse, overførsel, demontering og fjernelse af
enheden.

 Systemejeren skal udpege en fagkvalificeret elek-
triker til at skabe potentialudligning.

 Systemejeren skal sikre, at alle personer, der hånd-
terer eller bruger ventilationsaggregatet, har læst og
forstået denne vejledning.

 Systemejeren skal give medarbejderne det nødven-
dige personlige beskyttelsesudstyr.

 Systemejeren skal have alle sikkerhedsforanstalt-
ninger testet regelmæssigt for at sikre, at de er funk-
tionelle og komplette.

 Systemejeren skal sikre overholdelsen af de natio-
nale lovbestemmelser.

 Systemejeren skal have tekniske kontroller samt
hygiejnekontroller udført og dokumenteret før idrift-
sættelse af aggregatet for første gang. Testene skal
gentages med jævne mellemrum.

2.2 Krav til personale

 ADVARSEL!
Fare for personskade eller risiko for beskadi-
gelse af ejendom på grund af utilstrækkeligt kva-
lificerede personer!
Utilstrækkeligt kvalificerede personer er ikke
opmærksomme på de risici, der er forbundet med
arbejdet med ventilationsaggregatet, og kan derfor
bringe sig selv eller andre i fare og forårsage alvor-
lige eller dødelige kvæstelser.
– Arbejde må kun udføres af kvalificeret personale.
– Hold personer der ikke er tilstrækkeligt kvalifice-

rede væk fra arbejdsområdet.

Gaffeltruckfører
Gaffeltruckførere er kvalificerede til at betjene gaffel-
trucks med førerbetjening; de er skriftligt bemyndiget af 
systemejeren til at betjene en sådan truck.
Gaffeltrucks er ansvarlige for at flytte paller.

HVAC tekniker
HVAC-teknikere er personer, der har en tilstrækkelig 
faglig eller teknisk uddannelse inden for det område, 
de arbejder inden for, til at de kan udføre deres 
opgaver på det ansvarsområde, de er tildelt, og i over-
ensstemmelse med de relevante retningslinjer, sikker-
hedsbestemmelser og instruktioner. HVAC-teknikere er 
personer, der har dybtgående viden og færdigheder
i forbindelse med HVAC-systemer; de er også ansvar-
lige for den professionelle udførelse af det pågældende 
arbejde.
HVAC-teknikere er personer, der har tilstrækkelig faglig 
eller teknisk uddannelse, viden og faktisk erfaring til 
at kunne arbejde på HVAC-systemer, forstå potentielle 
farer i forbindelse med det pågældende arbejde og 
erkende og undgå eventuelle risici.

Kranfører
Kranførere er fysisk og mentalt i stand til at betjene en 
kran på egen hånd.
Kranførere er kvalificerede til at betjene en kran og 
har dokumenteret de nødvendige færdigheder over for 
systemejeren
Kranførere får til opgave af systemejeren at flytte enhe-
derne fra fragtbilen til installationsstedet. Kranførere får 
en skriftlig autorisation, hvis kranen er en mobilkran.
Kranførere skal være mindst 18 år gamle.

Fagkvalificeret elektriker
Fagkvalificerede elektrikere er personer med tilstræk-
kelig faglig eller teknisk uddannelse, viden og faktisk 
erfaring, der gør dem i stand til at arbejde på elektriske 
systemer, forstå eventuelle risici forbundet med det 
pågældende arbejde og genkende og undgå eventuelle 
risici.

Sikkerhed
Krav til personale  
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2.3 Personligt beskyttelsesudstyr
Beskrivelse af personligt beskyttelsesudstyr
Beskyttelsesbeklædning

Beskyttelsesbeklædning er tætsiddende, har høj slid-
styrke, tætsiddende ærmer og ingen fremspringende
dele.

Beskyttelseshandsker

Beskyttelseshandsker beskytter hænderne mod friktion,
hudafskrabninger, stik, dybe snit og direkte kontakt med
varme overflader.

Høreværn

Hørebeskyttelse beskytter mod høreskader som følge af
støjeksponering.

Industriel sikkerhedshjelm

Industrielle sikkerhedshjelme beskytter hovedet mod fal-
dende genstande, hængende laster og påvirkninger af
at slå hovedet mod stationære genstande.

Sikkerhedssele

En sikkerhedssele beskytter folk mod fald, når de
arbejder i højden. Du er i fare for at falde ned, hvis
arbejdet foregår i højden, og hvis der ikke er et
gelænder på plads.
Når du tager en sikkerhedssele på, skal du forbinde den
via en energiabsorberende line til et egnet forankrings-
punkt.
Sikkerhedsseler må kun anvendes af personer, der er
specielt uddannet til at bruge dem.

Sikkerhedssko

Sikkerhedssko beskytter fødderne mod knusning, fal-
dende dele, og fald på glat underlag.

2.4 Resterende risici 
Suspenderede laster

 FARE!
Dødsfare på grund af hængende last!
Faldende last kan forårsage alvorlig personskade
eller medføre døden.
Derfor:
– Gå aldrig under svævende laster.
– Flyt kun laster under opsyn.
– Overhold specifikationerne for de tilsigtede for-

ankringspunkter.
– Løftegrejet må ikke fastgøres til fremspringende

maskindele eller kroge på fastgjorte kompo-
nenter

– Sørg for, at løfteudstyret er fastgjort.
– Brug kun godkendte hejse- og løfteanordninger

og løftegrej med tilstrækkelig bæreevne.
– Brug ikke flossede eller slidte reb og remme.
– Anbring ikke reb eller bælter i nærheden af

skarpe kanter eller hjørner, og lav ikke knuder
eller snoninger i dem.

– Placer lasten på jorden, før du forlader arbejds-
pladsen.

Sikkerhed
Resterende risici  
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Industrielle lastbiler

 ADVARSEL!
Livsfare fra industritrucks!
Genstande og andre laster kan falde ukontrolleret
ned fra industritrucks under transport og forårsage
alvorlige kvæstelser eller ligefrem dødsfald. Der er
også risiko for, at folk ikke bliver set og derfor kan
blive kørt over af bilisten.
– Erhvervskøretøjer må kun betjenes af uddan-

nede førere (f.eks. gaffeltruckførere).
– Man bør kun passere industrikøretøjer, når

føreren af køretøjet har givet tegn på, at han har
set dem.

– Der må kun anvendes godkendte industrikøre-
tøjer med tilstrækkelig bæreevne.

– Materialer må aldrig transporteres i nærheden
af mennesker eller i områder, hvor mennesker
opholder sig.

Elektrisk strøm

 FARE!
Fare for død på grund af elektrisk strøm!
Fare for elektrisk stød! Rør ikke ved strømførende
komponenter! Beskadiget isolering eller beskadigede
dele udgør en livstruende fare.
– Lad kun kvalificerede elektrikere udføre arbejde

på det elektriske system.
– Lad kun kvalificerede elektrikere udføre arbejde

på det elektriske system.
– Hvis isoleringen er beskadiget, skal du straks

afbryde strømforsyningen og få isolationen repa-
reret.

– Før du begynder at arbejde på elektriske 
systemer og udstyr, skal du slukke for strømfor-
syningen og sikre den mod utilsigtet start. 
Overhold de 5 sikkerhedsregler:
– Afbryder forbindelsen.
– Sikre den mod utilsigtet start.
– Sørg for, at der ikke er spænding til stede.
– Tilslut til jorden; kortslutningsforbindelse.
– Dæk nærliggende dele, der er strømførende, 

til, eller installer barrierer.
– Undgå at omgå eller deaktivere nogen afbrydere. 

Sørg for at opretholde den korrekte strømstyrke, 
når du udskifter en afbryder.

– Sørg for, at spændingsførende dele ikke kommer 
i kontakt med fugt. Fugt kan forårsage en kort-
slutning.

Snavs og genstande, der ligger rundt omkring

 FORSIGTIG!
Risiko for skader ved fald som følge af snavs
eller genstande, der ligger rundt omkring!
Snavs og genstande, der ligger rundt omkring, kan
føre til risiko for at glide og snuble. Skader kan opstå
som følge af fald.
– Arbejdsområderne skal altid holdes rene.
– Genstande, der ikke længere er nødvendige, bør

fjernes fra arbejdsområdet, især genstande, der
befinder sig i nærheden af gulvet.

– Snublefarer, som ikke kan undgås, skal mar-
keres med gul og sort tape.

Værktøj

 FORSIGTIG!
Risiko for personskade som følge af uforsvarlig
håndtering af værktøj!
Uforsvarlig håndtering af værktøj kan føre til knus-
ning eller skår.
– Værktøj skal håndteres omhyggeligt og efter

hensigten.
– Der skal tages hensyn til vægten, når værktøjet

transporteres.
– Der bør bæres beskyttelseshandsker og sikker-

hedssko.

Roterende dele

 ADVARSEL!
Risiko for personskade på grund af roterende
dele!
Roterende dele i ventilatoren kan forårsage alvorlige
skader.
– Du må ikke række ind i eller håndtere det bevæ-

gelige ventilatorhjul under drift.
– Åbn ikke inspektionsdøre og dæksler under drift.
– Sørg for, at ventilatorhjulet ikke er tilgængeligt

under drift.
– Overhold nedløbstiden! Kontroller, at ingen dele

bevæger sig, før du åbner en inspektionsdør
eller et dæksel.

– Sluk for apparatet, og sikre det mod at blive
tændt igen, før du påbegynder arbejde på bevæ-
gelige ventilatorkomponenter. Vent, indtil alle
dele er gået i stå.

Sikkerhed
Resterende risici 
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Lyd

 ADVARSEL!
Høreskader som følge af støj!
Støjniveauet i arbejdsområdet kan forårsage alvor-
lige høreskader.
– Bær altid høreværn, mens du arbejder.
– Bliv kun i det farlige område, hvis det er absolut

nødvendigt.

Fare for knusning.

 ADVARSEL!
Knusningsfare fra bevægelige dele!
Der er en øget risiko for knusning af kabinetter, døre,
paneler og komponenter på enheden.
– Ræk aldrig ind mellem bevægelige dele.
– Vær forsigtig, når du udfører arbejdet.
– Bær beskyttelseshandsker, sikkerhedssko og

hjelm.

Inspektions adgangsdøre der smækker i.

 ADVARSEL!
Fare for knusning fra døre som smækker ved
vinden.
Inspektionsdøre kan smække i ved vindpåvirkning,
eller hvis nogen skubber til dem utilsigtet, hvilket kan
medføre alvorlige skader på hoved og lemmer.
– Fastgør adgangsport med holde-anordning.
– Inspektionsdøre uden dørstop skal sikres mod

lukning ved hjælp af passende midler.
– Ræk ikke ind mellem døren og dørkarmen.
– Brug beskyttelseshandsker og en hjelm, når du

åbner en inspektion adgangsdør.

2.5 Adfærd i tilfælde af farlige situati-
oner eller ulykker

Forebyggende foranstaltninger
 Vær altid forberedt på ulykker eller brand!
 Hav førstehjælpsudstyr (førstehjælpskasse, tæpper

osv.) og brandslukkere lige ved hånden.
 Gøre personalet bekendt med ulykkesrapportering,

førstehjælp og redningsudstyr.
 Hold adgangsvejene for redningskøretøjer fri.

Foranstaltninger i tilfælde af ulykker
 Udløs straks et nødstop, og sæt om nødvendigt iso-

latoren i "0"-position.
 Gennemføre førstehjælpsforanstaltninger.
 Red personer fra det farlige område.
 Informer den ansvarlige person på arbejdsstedet.
 Informer redningstjenesterne.
 Rydde adgangsveje for redningskøretøjer.

Sikkerhed
Adfærd i tilfælde af farlige situationer eller u...  
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3 Transport og opbevaring
3.1 Levering af ventilationsaggregatet
3.1.1 Komplette og delvise enheder
Ved levering skal ventilationsaggregatet kontrolleres for
transportskader og komplethed, Ä Kapitel 3.2   »Kontrol
ved levering« på side  11 .
Afhængigt af størrelsen sendes ventilationsaggregatet
enten fuldt monteret eller i dele, hvor de enkelte kompo-
nenter eller kabinetter er skruet fast på trærammer med
firkantede kanter eller på engangspaller.
Antallet af dele er vist på en tegning på pakken.

Eksterne komponenter kan sendes usamlet for at
beskytte dem mod at blive viklet ind i transportseler
under flytning. Disse komponenter skal installeres
korrekt og forsegles af andre.

3.1.2 Symboler på emballagen
Emballagen er forsynet med følgende mærker og sym-
boler. Sørg for at følge dem, når du flytter enheden.

Emballagen kan også være forsynet med andre sym-
boler, noter og oplysninger. Disse skal også følges.

Tilbehør

Fig. 2: Tilbehør

Pakker med dette mærkat indeholder tilbehør til AHU.

3.2 Kontrol ved levering
Ved modtagelse skal du straks kontrollere de leverede
varer for transportskader og komplethed. I tilfælde af
eventuelle skader eller en ufuldstændig forsendelse skal
du kontakte fragtmanden og din leverandør med det
samme. Hvis der mangler dele, skal du få chaufføren til
at bekræfte dem på fragtbrevet.
Ellers påtager producenten sig ikke noget ansvar.

Se bemærkningerne om transportskader på embal-
lagen eller i forsendelsespapirerne.

Det er nødvendigt, at du følger nedenstående pro-
cedure i forbindelse med eventuelle erstatningskrav. I
hvert af de følgende tilfælde skal du kontakte TROX, før
du begynder at installere enheden.

Emballagen er blevet beskadiget
 Pak varerne ud i overværelse af den person, der har

leveret varerne, og få dem til at bekræfte skaden på
forsendelsesordren.

 Fotografér skaderne.
 Rapportér skaderne til TROX med det samme.

Ingen ekstern skade på emballagen, men indholdet
er beskadiget.
 Fotografér skaderne.
 Rapportér straks skaderne til TROX skriftligt.
 Bemærk, at transportskader skal indberettes senest

fire dage efter levering.

3.3 Flytning af pakker
3.3.1 Sikkerhedsanvisninger vedrørende

transport
Forkert transportudstyr

 ADVARSEL!
Livsfare ved at bruge ukorrekt transportudstyr!
Hvis kolli løftes uden passende transportudstyr, og
hvis de ikke er ordentligt sikret, kan de falde ned og
føre til dødelige skader.
– Flyt komponenter kun i den position, hvor de skal

installeres.
– Stå klart af hængende last.
– Flyt ikke ekstra belastninger oven på en kolli.
– Brug kun de tilsigtede forankringspunkter.
– Sørg for, at rør, kanaler og kabler ikke belastes.
– Brug kun godkendt løfteudstyr og stropper, der er

egnede og tilstrækkelige til den belastning, der
skal bæres.

– Bind ikke reb og kæder, ikke lav knuder eller læg 
dem på skarpe kanter.

– Brug kun løfteudstyr til at løfte pakker eller 
enheder, ikke til at skubbe eller trække dem.

– Sørg for, at reb, bælter og kæder ikke vrider.
– Sørg for, at transportudstyret er korrekt monteret, 

fastgjort og sikret, før du bruger det til at løfte 
noget.

– Sikre alle døre, spjæld og paneler.
– Kolli flyttes uden ujævne bevægelser, sæt dem 

ned når du forlader din arbejdsplads.
– Løfteøjer er kun beregnet til engangsbrug og ikke 

til permanent ophængning af gods.
– Transportrør er kun beregnet til engangsbrug og 

ikke til permanent ophængning af gods.
Ä 2.4   »Resterende risici« på side  8

Transport og opbevaring
Flytning af pakker   > Sikkerhedsanvisninger vedrørende transport
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Advarsel: AHU-enheden kan vælte

 ADVARSEL!
Risiko for personskade hvis AHU-enhederne
vælter!
Høje AHU-aggregater med et lille grundareal, f.eks.
roterende varmevekslere, kan let vælte og udgør
derfor en øget risiko under aflæsning, transport og
installation.
Sørg for at tage passende forholdsregler:
– Brug yderligere midler til at fastgøre enheden,

f.eks. spændestropper (leveret af andre).
– Brug kun løfte- og transportudstyr, der er

beregnet til den krævede belastning.
– Hold enheden sikret mod forskydning og væl-

tning, indtil installationen er afsluttet.

Ubalancerede belastninger og tyngdepunkt

 ADVARSEL!
Fare for skade ved at falde eller vælte belast-
ninger!
Belastningerne kan være ubalancerede, dvs. tyngde-
punktet er måske ikke tydeligt. Hvis godset ikke er
korrekt fastgjort til løfteudstyret, kan det vælte og
falde ned. Faldning eller omladning af belastninger
kan medføre alvorlige skader.
– Bemærk, at tyngdepunktet er markeret på hver

pakke.
– Når du bruger en kran til at bevæge belastninger,

skal du sørge for, at belastningens tyngdepunkt
ligger direkte under kranekrogen.

– Løft en belastning omhyggeligt og hold øje med
den for at se om den vil blive på plads. Skift om
nødvendigt lashing point (erne).

Klistermærke, der angiver tyngdepunktet

Fig. 3: Forsendelsesklistermærker

Klistermærker på emballagen angiver tyngdepunktet
( Fig. 3 ).

Skarpe kanter, skarpe hjørner og tynde metalplade-
dele

 FORSIGTIG!
Fare for skader fra skarpe kanter, skarpe hjørner
og tynde metaldele!
Skarpe kanter, skarpe hjørner og tynde metalplade-
dele på varmeveksleren eller på køle- eller varme-
fladen kan forårsage snit eller skrammer.
– Vær forsigtig, når du arbejder på disse kompo-

nenter.
– Bær beskyttelseshandsker, sikkerhedssko og

hjelm.

Skader på de varer, der flyttes

 BEMÆRK!
Risiko for materielle skader på grund af forkert
håndtering eller løft af enheder!
Hvis du håndterer eller flytter pakker forkert, kan de
vælte eller falde ned. Dette kan forårsage betydelig
skade på ejendom.
– Sæt ikke pakkerne hårdt ned, og der må ikke

slås på dem med kraft. Pas på fremspringende
dele.

– Når du flytter enheder til udendørs installation,
skal du være opmærksom på, at det tynde
metaltag ikke beskadiges af løfteudstyret.

3.3.2 Flytning af pakker med en gaffel-
truck eller palleløfter

Ventilationsaggregaterne varierer i vægt og kan have
forskellige fastgørelsespunkter. Se de ordrespecifikke
tekniske dokumenter for yderligere oplysninger.

Transport og opbevaring
Flytning af pakker  > Flytning af pakker med en gaffeltruck eller pa...
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Personale:
 Gaffeltruckfører
Beskyttelsesudstyr:
 Industriel sikkerhedshjelm
 Beskyttelsesbeklædning
 Beskyttelseshandsker
 Sikkerhedssko

 BEMÆRK!
Risiko for skade på ejendom fra gaffeltrucks eller
palleløfter!
Tag de nødvendige forholdsregler, når du bruger en
gaffeltruck eller palleløfter til at flytte eller løfte dele
eller komponenter i et ventilationsaggregat, da de
ellers kan blive beskadiget.
– Hvis du vil bruge en gaffeltruck til at løfte en

pakke uden en bundramme, skal du beskytte
kabinetterne korrekt.

Fig. 4: Bæring af last med en gaffeltruck

1. Kør gaffeltrucken fremad, indtil gaflerne ( Fig. 4 /3)
er helt mellem pallens firkantede træprofiler
( Fig. 4 /2) og stikker ud fra under basisrammen
( Fig. 4 /1) på den modsatte side.

2. Sørg for, at lasten ikke kan tippe.
3. Løft langsomt lasten, og begynd at flytte den.

3.3.3 Flytning af pakker med en kran
Forankringspunkter
AHU-enhederne har forankringspunkter til krantrans-
port; disse forankringspunkter varierer afhængigt af
enhedens vægt og installationssted.

Kabinet
vægt

Placering af
installati-
onen

Forankrings-
punkt

Detalje
r

≤1500 kg Indenfor Løfteøjer Ä   14

≤1000 kg Udenfor Øjemøtrikker Ä   15

>1000 kg
≤3000 kg

Indenfor eller
udenfor

Transportrør Ä   16

Forankringspunkter er en del af leveringspakken. Hvis
flere AHU-enheder skal flyttes, er du nødt til at gen-
bruge løfteøjer eller transportrør.
Brug kun fabrikkens forankringspunkter til at flytte AHU-
enheder. Hvis en enhed skal flyttes med andet udstyr,
skal du kontakte TROX på forhånd for at drøfte de nær-
mere detaljer.

Transportremme og andre transportsikringsanord-
ninger

Fig. 5: Stropper

AHU-kabinetter kan være monteret med transports-
tropper fra fabrikken ( Fig. 5 /1), der giver dem ekstra
stabilitet ved transport. De kan også være forsynet med
transportsikringsanordninger.

Transport og opbevaring
Flytning af pakker  > Flytning af pakker med en kran
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Flyt altid AHU-kabinetter med transportbånd eller anden
transportbeskyttelsesenhed på plads; fjern kun stropper
eller transportbeskyttelsesanordninger, når enheden har
nået sin endelige position.

Brug af løfteøjer
Personale:
 Kranfører
Beskyttelsesudstyr:
 Industriel sikkerhedshjelm
 Beskyttelsesbeklædning
 Beskyttelseshandsker
 Sikkerhedssko

 ADVARSEL!
Dødsfare ved fald af AHU enheder.
Hvis du overbelaster surringspunkterne eller løfteud-
styret, kan lasten falde ned. Du eller andre kan blive
dræbt.
– Brug kun løfteøjer til at flytte AHU-kabinetter op

til en maksimal vægt på 1500 kg.
– Brug alle de medfølgende forankringspunkter.
– Brug kun passende løfteudstyr og stropper.
– Stå klart af hængende last.

Fig. 6: Brug løfteøjer til at flytte enheder med en kran

AHU-kabinetets maksimale vægt: 1500 kg
Ⓐ Flytning af enheder med reb/kæder

Ⓑ Flytning af enheder med en spredebjælke
① Løfteøje
② Stropper
1. Fjern dækslerne fra gevindhullerne i de øverste

hjørner af AHU-enheden.
2. Sæt alle løfteøjer ( Fig. 6 /1) helt ind i de gevind-

skårne huller.

Flere løfteøjer er en del af leveringspakken;
hvis du har brugt dem til at flytte andre AHU-
enheder, kan du genbruge dem.

3. Fastgør stropperne ( Fig. 6 /2) i løfteøjerne.
Bemærk:
 Hold en vinkel på mere end 45  mellem selen

og enhedens overside.
 Stopperne må ikke spredes med mere end 60

grader.
 Sørg for, at stropperne ikke kan beskadige

AHU-kabinettet.
 Hæng (fordel) lasten symmetrisk, dvs. på en

sådan måde, at dens tyngdepunkt befinder sig
under kranens krog.

Vi anbefaler at bruge et kædelift og en løfte-
bjælke i følgende tilfælde:

– Hvis det ikke er muligt at opretholde de
korrekte vinkler for stropperne.

– Hvis der er mere end fire fastgørelses-
punkter på en pakke.

4. Løft langsomt lasten, og begynd at flytte den.

Transport og opbevaring
Flytning af pakker  > Flytning af pakker med en kran
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Brug af øjemøtrikker
Personale:
 Kranfører
Beskyttelsesudstyr:
 Industriel sikkerhedshjelm
 Beskyttelsesbeklædning
 Beskyttelseshandsker
 Sikkerhedssko

 ADVARSEL!
Dødsfare ved fald af AHU enheder.
Hvis du overbelaster surringspunkterne eller løfteud-
styret, kan lasten falde ned. Du eller andre kan blive
dræbt.
– Brug kun øjemøtrikker til at flytte AHU-enheder

op til en maksimal vægt på 1000 kg.
– Brug alle de medfølgende forankringspunkter.
– Brug kun passende løfteudstyr og stropper.
– Stå klart af hængende last.

Fig. 7: Brug af øjemøtrikker til at flytte enheder med en
kran

AHU-kabinetets maksimale vægt: 1000 kg
Ⓐ Flytning af enheder med reb/kæder
Ⓑ Flytning af enheder med en løftebjælke
① Øjemøtrik
② Stropper
1.

AHU-kabinetter med tag er fabriksmonteret
med øjemøtrikker.

Fastgør stropperne ( Fig. 7 /2) i øjemøtrikkerne.
Bemærk:
 Hold en vinkel på mere end 45  mellem selen

og enhedens overside.
 Stopperne må ikke spredes med mere end 60

grader.

 Sørg for, at stropperne ikke kan beskadige
AHU-kabinettet.

 Hæng (fordel) lasten symmetrisk, dvs. på en
sådan måde, at dens tyngdepunkt befinder sig
under kranens krog.

Vi anbefaler at bruge et kædelift og en løfte-
bjælke i følgende tilfælde:

– Hvis det ikke er muligt at opretholde de
korrekte vinkler for stropperne.

– Hvis der er mere end fire fastgørelses-
punkter på en pakke.

2. Løft langsomt lasten, og begynd at flytte den.

Transport og opbevaring
Flytning af pakker  > Flytning af pakker med en kran
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Brug af transportrør
AHU-kabinetter eller kabinetter, der ikke kan flyttes med
løfteøjer eller øjemøtrikker, skal flyttes med transportrør.
Transportrør er en del af leveringspakken. Hvis flere
AHU-enheder skal flyttes, er du nødt til at genbruge
transportrør.
Hvis du skal flytte AHU-enheder på et senere tidspunkt
og ikke længere har de originale transportrør, kan du
bruge andre rør med følgende specifikationer:
Sømløse stålrør, S235JR+AR (St 37-2, EN 10025),
vægtykkelse på 5 mm.
Vælg de rigtige transportrør til enhedens vægt og
bredde ved hjælp af nedenstående tabeller.

Diameter på transportrørene

Udvendig
diameter
[mm]

Vægt af AHU-enheden [kg]
Europa Storbritannien

48,3 £ 1500 £ 960

60,3 £ 2000 £ 1590

76,1 £ 3000 £ 2650

Vægten gælder for to transportrør.

Brug flere rør til højere komponentvægte.

Længde af transportrørene

Bredde af AHU-enhed
(indvendigt mål) [mm]

Længde af transportrør
[mm]

612 1058

918 1364

1224 1670

1530 1976

1836 2282

2142 2588

2448 2894

2754 3200

3060 3506

3366 3812

3672 4118

3978 4424

4284 4730

4590 5036

4896 5342

Transport og opbevaring
Flytning af pakker  > Flytning af pakker med en kran
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Personale:
 Kranfører
Beskyttelsesudstyr:
 Industriel sikkerhedshjelm
 Beskyttelsesbeklædning
 Sikkerhedssko
 Beskyttelseshandsker

 ADVARSEL!
Dødsfare ved fald af AHU enheder.
Hvis du overbelaster surringspunkterne eller løfteudstyret, kan lasten falde ned. Du eller andre kan blive dræbt.
– Når du bruger transportrør, skal du sørge for at bruge rør med den korrekte diameter i forhold til den vægt, 

der skal flyttes Ä »Brug af transportrør«   på side  16 .
– Brug alle de medfølgende forankringspunkter.
– Brug kun passende løfteudstyr og stropper.
– Stå fri af hængende last.

Antallet af borede huller i bundrammen ( Fig. 8 /6) angiver antallet af transportrør ( Fig. 8 /1), der skal anvendes.
 Vælg forankringspunkterne ud fra det antal transportrør, du bruger, Fig. 8

Fig. 8: Forankringspunkter med to eller fire transportrør

1. Fjern propperne fra de borede huller i bundrammen ( Fig. 8 /6) på AHU-enheden.
2. Skub transportrørene ( Fig. 8 /1) gennem de borede huller i bundrammen.

Fastgør transportrørene med skruer ( Fig. 8 /2).

Transport og opbevaring
Flytning af pakker  > Flytning af pakker med en kran
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3. Anbring stropperne ( Fig. 8 /4) rundt om transportrørenes ender.
Placer stropperne mellem basisrammen ( Fig. 8 /6) og skruerne ( Fig. 8 /2).
Beskyt kanterne med træklodser ( Fig. 8 /3) Hvis en enhed med et tag ( Fig. 8 /5) skal flyttes, skal der
anvendes træklodser, der er tykke nok til at give en afstand på 100 mm mellem stroppen og enheden.
Spred stropperne ud i nærheden af taget med en egnet anordning ( Fig. 8 /7), f.eks. en løftebjælke.
Bemærk:
 Stopperne må ikke spredes med mere end 60 grader.
 Sørg for, at stropperne ikke kan beskadige AHU-kabinettet.
 Hæng (fordel) lasten symmetrisk, dvs. på en sådan måde, at dens tyngdepunkt befinder sig under kranens

krog.

 BEMÆRK!
Risiko for materielle skader på grund af forkert håndtering eller løft af enheder!
Tag de nødvendige forholdsregler, når du bruger en kran til at flytte eller løfte dele eller komponenter i et
ventilationsaggregat, da de ellers kan blive beskadiget.
– Beskyt kanterne på AHU-enhederne med træklodser.
– Spred stropperne (tovværk eller kæder) ud i nærheden af taget med en egnet anordning, f.eks. en

løftebjælke.

4. Løft langsomt lasten, og begynd at flytte den.

3.4 Opbevaring og funktionel integritet
3.4.1 Opbevaring

 BEMÆRK!
Risiko for beskadigelse af ejendom på grund af
korrosion!
Utilstrækkelig ventilation på grund af folieemballage
kan medføre kondensering og dermed oxidation på
galvaniserede overflader, f.eks. hvidrust.
– Fjern folieemballagen straks efter levering.
– Opbevar alle enheder på et tørt, godt ventileret

sted.
Ved Sendzimir-forzinkede enheder kan der fore-
komme korrosion på de afskårne kanter. Rødlig
eller hvidlig misfarvning på skærkanten er ikke tegn
på problematisk korrosion. Korrosionsbeskyttelse er
stadig garanteret. Dette er ikke udtryk for en forrin-
gelse af kvaliteten, og der er ingen grund til bekym-
ring.

Vær opmærksom på følgende opbevaringsforhold:
 Må ikke opbevares udendørs.
 Opbevares på et tørt og støvfrit sted, der ikke er

udsat for sollys.
 Opbevaringstemperatur: -10  C til +50  C; undgå

pludselige/større temperaturudsving.
 Forsyn uemballerede enheder med beskyttende

emballage, og sørg for tilstrækkelig ventilation for at
undgå kondensering.

 Forsegl åbninger i enhederne for at sikre, at der ikke
kan komme støv eller skadedyr ind.

 Udsæt ikke enhederne for aggressive driftsvæsker.
 Opbevaringsstedet skal være plant og have tilstræk-

kelig bæreevne.
 Hvis enhederne opbevares i mere end 3 måneder,

henvises der til oplysningerne om funktionel inte-
gritet, Ä    på side  18 .

 Bemærk!

Hvis der er opbevaringsanvisninger på emballagen,
skal disse anvisninger følges.

3.4.2 Funktionel integritet af komponenter
Ved opbevaring eller nedlukning af enhederne, eller hvis
idriftsættelsen skal foretages på et senere tidspunkt
(enheder ude af drift i mere end 3 måneder), skal føl-
gende foranstaltninger træffes for at sikre deres funktio-
nelle integritet.
 Roterende eller bevægelige komponenter som f.eks.

ventilatorer, roterende varmevekslere, jalousispjæld,
aktuatorer, ventiler eller pumper bør roteres/flyttes
hver måned.

 Hvis der er tale om remdrevne komponenter, skal
remmene slækkes.

 Kontroller alle deles og emballagens generelle til-
stand. Forny om nødvendigt korrosionsbeskyttelsen.

 Dokumenter alle de foranstaltninger, der træffes.

Transport og opbevaring
Opbevaring og funktionel integritet   > Funktionel integritet af komponenter
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I tilfælde af frekvensomformere, EC-regulatorer (periode
uden forsyningsspænding > 1 år) kan det være nødven-
digt at træffe yderligere foranstaltninger. Se venligst den
relevante dokumentation fra producenten.

3.5 Udpakning
Emballage
Emballagen afhænger af, hvordan pakkerne sendes.
Der er kun anvendt miljøvenlige materialer til embal-
lagen.
Emballagen er beregnet til at beskytte komponenterne
mod skader, herunder transportskader og korrosion.
Ødelæg ikke emballagen, og fjern den ikke, før du er
klar til at installere komponenterne.

 MILJØ!
Bemærkninger om bortskaffelse af emballage til
engangsbrug
Emballagen er en udelukkende transportemballage,
som er reduceret til det absolutte minimum med
hensyn til transport og aflæsning.
Emballagematerialer kan i mange tilfælde genbruges
og genanvendes.
– Bortskaf emballagematerialer på en miljøvenlig

måde i overensstemmelse med de lokale regler
for bortskaffelse af affald.

– Hvis det er nødvendigt, skal emballagen bort-
skaffes af et specialiseret bortskaffelsesfirma.

3.5.1 Fjernelse af transportsikringsanord-
ninger

Flyt altid AHU-kabinetter på plads med transportbeskyt-
telsesanordningerne; fjern kun transportbeskyttelsesan-
ordninger, når enheden har nået sin endelige position.

Transportrør
Hvis AHU'en er blevet flyttet med transportrør, skal du
fjerne dem fra basisrammen; åbningerne vil blive lukket
som en del af monteringsproceduren, Ä »Montering af
bundrammepropper«   på side  38 .

Transportbeskyttelse til AHU-enheder

Fig. 9: Transportremme

Klip transportstropperne ( Fig. 9 /1), og fjern dem
helt.

Transport og opbevaring
Udpakning   > Fjernelse af transportsikringsanordninger

 Ventilationsaggregat X-CUBE 19



③

①

①

①

TRANPORTSIKRING

②

Fig. 10: Tværstænger

1. Fjern de tværstænger ( Fig. 10 /1), der er mar-
keret med et rødt klistermærke ( Fig. 10 /2).
Bemærk: Fjern ikke nogen af de malede tvær-
stænger, der ikke er forsynet med et mærkat!

2. Luk derefter de borede huller i rammen med
skruer ( Fig. 10 /3).

Transportbeskyttelsesanordning til ventilatoren

Fig. 11: Transportbeskyttelsesbeslag

1. Fjern de beslag ( Fig. 11 /1), der er markeret med
et rødt klistermærke ( Fig. 11 /2).

2. Derefter lukkes de borede huller i gulvet i AHU-
enheden med skruer og skiver.

Transport og opbevaring
Udpakning  > Fjernelse af transportsikringsanordninger
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4 Opsætning og montering
Hvis et ventilationsaggregat leveres i flere dele, skal
du opføre og samle det på stedet. Placeringen af AHU-
enhederne fremgår af den ordrespecifikke godkendel-
sestegning.

Overensstemmelsesvurdering
Hvis komponenter eller enheder, som ikke i sig selv kan
udføre en specifik anvendelse (delmaskiner), indbygges
i en fuldt funktionsdygtig maskine, er den person,
der udfører indbygningen eller samlingen, ansvarlig for
overensstemmelsesvurderingen, for udarbejdelsen af
overensstemmelseserklæringen og for anbringelsen af
CE-mærket.

4.1 Sikkerhedsanvisninger
Opsætning og montering

 ADVARSEL!
Livsfare ved forkert opsætning og montering!
Ukorrekt opsætning og montering af AHU-enheder
kan føre til potentielt dødelige situationer og forår-
sage betydelig skade på ejendom. Forkert opsæt-
ning og montering vil også forringe enhedens funk-
tion.
– Ventilationsaggregater må kun opstilles og mon-

teres af HVAC-teknikere.

Arbejde i højden

 ADVARSEL!
Risiko for fald, når du arbejder i højden!
Arbejders der i højden uden at bruge faldbeskyt-
telsesudstyr, eller bruges uegnet eller beskadiget
udstyr til at komme op i højden, der skal arbejdes i,
kan medføre, at dig selv eller andre falder fra højden.
Folk på jorden kan være i fare for faldende dele eller
værktøj. Dette kan medføre alvorlige eller ligefrem
dødelige skader.
– Brug kun udstyr, der er egnet, stabilt og stærkt

nok til opgaven, og som vedligeholdes og kon-
trolleres regelmæssigt.

– Stop materialer eller genstande fra at falde.
– Bær sikkerhedssko, beskyttelsesbeklædning og

en beskyttelseshjelm.
– Bær en sikkerhedssele.

Sammenkoblingsenheder og systemer

 ADVARSEL!
Risiko for personskade ved tilslutning af forskel-
lige enheder eller systemer!
Tilslutning af et ventilationsaggregat til andre
enheder eller systemer (f.eks. kanaler, pumper, køle-
systemer) kan føre til farlige situationer og i sidste
ende forårsage alvorlige eller ligefrem dødelige
skader.
– Hvis du skal tilslutte andre enheder eller

systemer til ventilationsaggregatet, skal du til-
slutte dem på professionel vis.

– Systemejeren/HVAC-entreprenøren er ansvarlig
for planlægning og installation af eventuelle yder-
ligere sikkerhedsforanstaltninger.

Skarpe kanter, skarpe hjørner og tynde metalplade-
dele

 FORSIGTIG!
Fare for skader fra skarpe kanter, skarpe hjørner
og tynde metaldele!
Skarpe kanter, skarpe hjørner og tynde metalplade-
dele på varmeveksleren eller på køle- eller varme-
fladen kan forårsage snit eller skrammer.
– Vær forsigtig, når du arbejder på disse kompo-

nenter.
– Bær beskyttelseshandsker, sikkerhedssko og

hjelm.

Inspektions adgangsdøre der smækker i.

 ADVARSEL!
Fare for knusning fra døre som smækker ved
vinden.
Inspektionsdøre kan smække i ved vindpåvirkning,
eller hvis nogen skubber til dem utilsigtet, hvilket kan
medføre alvorlige skader på hoved og lemmer.
– Fastgør adgangsport med holde-anordning.
– Inspektionsdøre uden dørstop skal sikres mod

lukning ved hjælp af passende midler.
– Ræk ikke ind mellem døren og dørkarmen.
– Brug beskyttelseshandsker og en hjelm, når du

åbner en inspektion adgangsdør.

Opsætning og montering
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Fare for knusning.

 ADVARSEL!
Knusningsfare fra bevægelige dele!
Der er en øget risiko for knusning af kabinetter, døre,
paneler og komponenter på enheden.
– Ræk aldrig ind mellem bevægelige dele.
– Vær forsigtig, når du udfører arbejdet.
– Bær beskyttelseshandsker, sikkerhedssko og

hjelm.

4.2 Installationssted, krav

 FARE!
Risiko for personskade på grund af et uhensigts-
mæssig installationssted!
Installer ikke AHU'en på et sted, hvor alle kan få
adgang til den.
AHU'er kan have låsbare døre, men der er stadig
risiko for personskade, vandalisme, indbrud osv.
Installer AHU'en på et sted, hvor kun autoriserede
personer kan få adgang.

4.2.1 Krav til indendørs installation
Installationsrum
Ventilationsaggregater, der er beregnet til indendørs
installation, skal installeres i et rum, der opfylder føl-
gende krav:
 Rummet er indrettet i overensstemmelse med de

gældende bygningsreglementer og er egnet til de
tekniske systemer, der skal installeres. Der kan
også gælde nationale standarder for anlægsrum.

 Installationsrummet skal være
– rent
– tørt
– fri for konduktive støvpartikler
– fri for stærke elektromagnetiske felter
– fri for aggressive atmosfærer
– frostfri
– udstyret med et velfungerende afløbssystem

 Der er tilstrækkelig plads til at installere, betjene,
servicere og reparere AHU'en og alle dens dele.
– Adgangen til vedligeholdelse skal være mindst

lige så dyb som enheden.
– Adgangen til vedligeholdelse skal være bred nok

til, at alle inspektionsdøre kan åbnes med en
åbningsvinkel på 90 .

 Den konstruktion, som ventilationsaggregatet skal
monteres på, skal være egnet til vægten og have en
plan overflade (se det ordrespecifikke datablad for
ventilationsaggregatet).

 Ventilationsaggregatet må ikke anvendes som et
konstruktionselement eller som et tag til en bygning.

 Ventilationsaggregatet må ikke anvendes i potentielt
eksplosive atmosfærer.

Udslip af vand

 BEMÆRK!
Risiko for beskadigelse af ejendom på grund af
udsivende vand!
Hvis vandsystemet ikke er tæt, kan der slippe vand
ud og forårsage betydelig skade på ejendom.
– Sørg for, at væsker ledes væk og ledes til en

opsamlingsanordning.

Installationsrummets fundament
Fundamentet i installationsrummet skal opfylde føl-
gende krav:
 Den er vandret, flad og robust og er fremstillet af

beton; alternativt kan der anvendes en bærende
struktur af stål.

 Frekvensen af den bærende konstruktion, især af
en stålkonstruktion, er tilstrækkelig forskellig fra fre-
kvensen af bevægelige komponenter som f.eks.
ventilatorer, motorer, pumper eller kølekondensa-
torer.

 For ventilationsaggregater med kondensatafløb skal
den bærende konstruktion være mindst lige så høj
som vandlåsen, se Ä Kapitel 5.3   »Dimensionering
og tilslutning af kondensatafløbet« på side  41

 Hvis der desuden skal dæmpes strukturbåren støj
(f.eks. ved hjælp af gummi- eller elastomerplader
under ventilationsaggregatet), skal du sørge for at
justere alle AHU-kabinetter nøjagtigt (tjek for dørluk-
ning og korrekt forseglede samlinger).

4.2.2 Krav til udendørs installation
Placering af installationen
Ved udendørs montering skal du være opmærksom på:
 Ventilationsaggregatet må ikke anvendes i potentielt

eksplosive atmosfærer.
 Installationsstedet skal være

– fri for konduktive støvpartikler
– fri for stærke elektromagnetiske felter
– fri for aggressive atmosfærer
– udstyret med et velfungerende afløbssystem

 Den konstruktion, som ventilationsaggregatet skal
monteres på, skal være egnet til vægten og have en
plan overflade (se det ordrespecifikke datablad for
ventilationsaggregatet).

Opsætning og montering
Installationssted, krav   > Krav til udendørs installation
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 Der er tilstrækkelig plads til at installere, betjene,
servicere og reparere AHU'en og alle dens dele.
Adgangen til vedligeholdelse skal være mindst lige
så dyb som enheden.

 Sørg for, at installationsstedet opfylder de lokale
bestemmelser for at forhindre, at personer, værktøj
og andre genstande kan falde ned.

 Brug egnet faldsikringsudstyr.
 Forhindrer uautoriserede personer i at få adgang til

AHU-enhederne.
 Sørg for, at autoriserede personer kan få sikker

adgang til AHU-enhederne.
 Vær opmærksom på de strukturelle egenskaber,

og sørg for, at den maksimale tagbelastning ikke
overskrides, og glem ikke vejrpåvirkningerne på
enheden (regn, sne, vind, sol osv.).

 Det skal sikres, at enheden er stabil på installa-
tionsstedet; vi anbefaler, at der f.eks. ved hjælp
af en vindbelastningsberegning dokumenteres stabi-
litet i forhold til vindbelastning og andre ydre påvirk-
ninger. Afhængigt af den forventede vindbelastning
skal anordningen fastgøres til fundamentet/støtte-
konstruktionen eller afstives med passende kompo-
nenter.

 Kun en kvalificeret fagperson må tilslutte venti-
lationsaggregatet til et eksternt kontaktskab og
beskytte kablerne mod vejrpåvirkninger (regn, sne,
vind, sol osv.).

 Alle rør og slanger til varmeoverførselsvæske og de
AHU-komponenter, som de er forbundet med, skal
være frostsikre.

 Ventilationsaggregatet må ikke anvendes som et
konstruktionselement eller som et tag til en bygning.

Fundament af det udendørs installationsområde
 Oplysningerne om fundamentet i installations-

rummet er gældende, Ä »Installationsrummets fun-
dament«   på side  22

 Ved tagmontering skal tagets bæreevne og støtte-
konstruktion kontrolleres; rådfør dig om nødvendigt
med en ingeniør

 Hele ventilationsaggregatet skal understøttes af en
gennemgående stålkonstruktion.

 Stålbjælkerne skal være konstrueret til en maksimal
udbøjning på L/500 under belastning (L = bjælke-
længde). En maksimal udbøjning på 10 mm under
belastning må ikke overskrides.

 Tagkanten under ventilationsaggregatet og alle til-
slutninger, der går gennem taget, skal gøres vand-
tætte.

 Isoler sokkelkonstruktionen (leveret af andre) for at
forhindre kondensvand.

 I områder med meget snefald skal du vælge et
opstillingssted, hvor sneen ikke vil påvirke ventila-
tionsaggregatet i dets funktion. Sørg for, at den
bærende konstruktion er høj nok.

Udslip af vand

 BEMÆRK!
Risiko for beskadigelse af ejendom på grund af
udsivende vand!
Hvis vandsystemet ikke er tæt, kan der slippe vand
ud og forårsage betydelig skade på ejendom.
– Sørg for, at væsker ledes væk og ledes til en

opsamlingsanordning.

4.3 Forebyggelse af vibrationer og
strukturbåren støj

Antivibrationselementer eller et støjisolerende lag under
ventilationsaggregatet kan bidrage til at reducere over-
førslen af vibrationer fra ventilationsaggregatet til den
bærende konstruktion:
 Hvis ventilationsaggregatet skal installeres på et

plant terræn uden særlige krav til isolering af støj
fra konstruktionen, anbefaler vi at placere gummi-
eller elastomerplader mellem ventilationsaggregatet
og fundamentet.

 Med hensyn til støjisolering skal du sammenligne
kravet med ventilationsaggregatets lydeffektniveau
(se det ordrespecifikke datablad for ventilationsag-
gregatet) og få de nødvendige foranstaltninger fast-
lagt af en akustikingeniør.

 BEMÆRK!
Risiko for beskadigelse af AHU'en
Antivibrationselementer eller et støjisolerende lag må
ikke påvirke den strukturelle sikkerhed af AHU'en.
Sørg for, at følgende er opfyldt:
– Brug et tilstrækkeligt antal vibrationsdæmpende

elementer og støjisolerende lag, og placer dem
korrekt, da rammen ellers kan synke ned.

– Husk på, at de forskellige AHU-enheder har for-
skellig vægt; dette må ikke føre til højdeforskelle
i den samlede enhed.

Vi anbefaler, at du får lydisolerende lag (herunder
materiale og layoutplan) udvalgt og dimensioneret af
et ekspertfirma.

Opsætning og montering
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4.4 Opsætning og montering af ventila-
tionsaggregatet

Personale:
 HVAC tekniker
Beskyttelsesudstyr:
 Industriel sikkerhedshjelm
 Høreværn
 Beskyttelseshandsker
 Sikkerhedssko
 Sikkerhedssele

4.4.1 Opsætning af AHU'en eller AHU-
enhederne

Kontrol af tætningerne på AHU-kabinetterne

Fig. 12: Forseglinger på AHU-enhederne

Når to AHU-enheder skal forbindes, skal der anvendes
en pakning ( Fig. 12 /1) som er inkluderet. Bemærk, at
kun en af de enheder, der skal tilsluttes, er forsynet med
en pakning. Den anden enhed har ikke en pakning (
Fig. 12 /2).

Komprimerede pakninger genvinder fuldt ud
deres oprindelige tilstand ca. 60 minutter
efter, at transportbeskyttelsesanordningerne er
blevet fjernet.

Kontroller, at pakningerne er komplette og intakte,
og at de tætner korrekt.

Opsætning af AHU-enhederne
Glideplader ( Fig. 13 /3) forenkler processen med at
placere AHU-kabinetterne ( Fig. 13 /1) på en overflade
med en høj friktionskoefficient, f.eks. gummi- eller ela-
stomerplader ( Fig. 13 /4).

Placeringen af AHU-enhederne fremgår af den
ordrespecifikke godkendelsestegning.

Fig. 13: Enhedsarrangement med vibrationsdæmpende
elementer

1. Placer glidepladerne ( Fig. 13 /3, leveret af andre)
under AHU-enhedens ( Fig. 13 /1) bundrammer
( Fig. 13 /2).

2. Flyt AHU-enhederne så tæt på hinanden som
muligt.

Fig. 14: Justering af AHU-kabinetter

3. Juster AHU-kabinetterne, så de flugter med
hinanden ( Fig. 14 /1).

Opsætning og montering
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 AHU-enheder med X-CUBE Control:

Før du skubber AHU-kabinetterne sammen, skal
du sætte de interne kabler fra hver enhed ind i
kabelkanalerne på det næste kabinet; for yderligere
oplysninger, se Ä Kapitel 5.7   »Ledningsføring«
på side  49 .

Opsætning af enheder med en basisramme

Fig. 15: Fastgørelse af et surringsbånd

1. Fastgør et surringsbånd til bundrammerne på de
to kabinetter ( Fig. 15 ).

2. Spænd surringsbåndet.

ð AHU-enhederne kommer tættere på hinanden,
efterhånden som du strammer stroppen
omkring bundrammerne.

Alternativt:
Opsætning af enheder uden en basisramme
1. Fastgør et surringsbånd til de nederste eller

øverste områder af to AHU-kabinetter.
2. Spænd surringsbåndet.

ð AHU-enhederne kommer tættere på hinanden,
efterhånden som du strammer stroppen.

4.4.2 Montering af AHU-kabinetter
Før montering
 Fjern alle transportrør og transportbeskyttelsesan-

ordninger fra AHU-enhederne.
 Du skal have alt det nødvendige værktøj klar.
 Du skal have alle de relevante dokumenter til

rådighed.
 Fjern alle separat leverede materialer og tilbehør fra

AHU-enhederne.

Komprimerede pakninger genvinder fuldt ud deres
oprindelige tilstand ca. 60 minutter efter, at transport-
beskyttelsesanordningerne er blevet fjernet.

Samling af AHU-enheder med skruer/bolte

 BEMÆRK!
Risiko for materielle skader som følge af forkert
montering!
Sørg for at montere AHU-kabinetterne korrekt, da
kondensafløbet ellers kan blive beskadiget.
– Beskyt kondensatafløbet mod beskadigelse.

Fig. 16: Samling af bundrammerne med skruer/bolte

① Skruer med sekskantet hoved
② Spændeskiver
③ Møtrikker
④ Modultilslutninger
⑤ Unbrakoskruer
⑥ Schnorr ® skiver

Brug skruer/bolte til at forbinde enhederne ved
basisrammen og ved modulforbindelserne.

Opsætning og montering
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Montering af AHU-enheder oven på hinanden
Begynd ikke at samle de øverste enheder, før du
har afsluttet monteringen af de nederste enheder, her-
under skruefastgørelse af modultilslutningerne og basis-
rammen.
Følg monteringsvejledningen nøje, da enheden ellers
kan blive beskadiget, kabinettet kan begynde at flytte
sig, eller der kan trænge vand ind i enheden, hvis den
er installeret udendørs.
 Fabriksborede huller angiver, hvor de nederste og

øverste AHU-kabinetter skal forbindes. Juster og
fastgør kabinettet i overensstemmelse med disse
huller.

 Sørg for at bruge alle fastgørelsespunkterne. Hvis
det er vanskeligt at komme til et samlingspunkt, skal
du undersøge, om det er muligt at samle enhederne
i en anden rækkefølge.

 Sørg for, at positionen er korrekt baseret på skrue-
forbindelserne på driftssiden.

 Sørg for, at der ikke kan trænge vand ind i enheden
ved de fabriksmonterede samlinger.

 Hvis du er i tvivl, skal du rådføre dig med TROX.
1. Brug løftegrej, f.eks. en kran, til at løfte de øvre

enheder op på de nedre enheder (se godkendel-
sestegning). Hvis der er flere AHU-enheder, skal
du først samle de enkelte enheder, før du mon-
terer yderligere enheder.

Uden mellemramme

2. Brug screw-fixings (3) til at fatsgøre gulvpanelet
på den øverste enhed (1) til loftpanelet på den
nederste enhed (2).

Med mellemramme

3. Brug screw-fixings (3) til at fastgøre den mellem-
liggende ramme (4) på den øvre enhed til loftpa-
nelet på den nederste enhed (2).

4. Hvis der er flere øvre kabinetter, skal modulfor-
bindelserne og rammene forbindes med skruer,
Ä »Samling af AHU-enheder med skruer/bolte«  
på side  25

Opsætning og montering
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Montering af det støjisolerende stik
Hvis en vibrationsdæmpet tilslutning er blevet leveret separat, skal du installere det, når AHU'en er blevet monteret
og samlet. Afhængigt af konstruktionsvarianten af AHU'en skal den vibrationsdæmpede tilslutning fastgøres til selve
AHU'en eller til et jalousispjæld.

Fig. 17: Montering af det støjisolerende stik

Medfølgende monteringsmateriale

Vare Beskrivelse Varenr.
Ventilationsaggregat Jalousispjæld

Galvaniseret
stål

Rustfrit stål Galvaniseret
stål

Rustfrit stål

① Vibrationsdæmpende tilslutning  

② Selvskærende unbraco skrue
M6 × 40

A00000055910 A00000055911 – –

③ Spændeskive ∅d 6,4 M332AA3 M333AA3 M332AA3 M333AA3

④ Gummitætning 17 × 6,5 × 3 M338BD0

⑤ Unbraco skrue M6 × 40 – – A00000018868 A00000056190

⑥ Spændeskive ∅d 6,4 – – M332AF9 M333AC3

⑦ Møtrik M6 – – M332AD6 M323AA3

⑧ Jordkabel A00000026651

⑨ Låseskiver, takket M332KB4 A00000045194 M332KB4 A00000045194
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Vare Beskrivelse Varenr.
Ventilationsaggregat Jalousispjæld

Galvaniseret
stål

Rustfrit stål Galvaniseret
stål

Rustfrit stål

⑩ Flad hoved skrue M6 × 12 M852AC6

⑪ Unbraco skrue M6 × 30 M852AC4

1. Placer den vibrationsdæmpede tilslutning ( Fig. 17 /1) på ventilationsaggregatet med pakningen nedad; fastgør
det med gevindformende skruer ( Fig. 17 /2), gummitætninger ( Fig. 17 /4) og skiver ( Fig. 17 /3).

 Montering af en vibrationsdæmpet tilslutning på et jalousispjæld

Hvis den vibrationsdæmpede tilslutning skal fastgøres til et jalousispjæld, skal det fastgøres med de
medfølgende skruer ( Fig. 17 /5), gummitætninger ( Fig. 17 /4), skiver ( Fig. 17 /3 og 6) og møtrikker (
Fig. 17 /7).

2. Fastgør det ene øje af jordkablet ( Fig. 17 /8) med en skrue med panhoved M6 × 12 ( Fig. 17 /10) og en
låseskive ( Fig. 17 /9) til den vibrationsdæmpede tilslutning.

 BEMÆRK!
Elektrisk ledningsevne
For at opnå elektrisk ledningsevne/udligning skal der monteres en riflet skive mellem jordkablets øje og den
belagte overflade.

3. Fastgør det andet øje af jordkablet med en unbraco skrue M6 × 30 ( Fig. 17 /11) og en takket låseskive
gennem panelet til ventilationsaggregatets ramme.

Opsætning og montering
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4.4.3 Montering af pladevarmeveksleren
Hvis pladevarmeveksleren leveres separat, skal du
installere den i AHU-kabinettet på installationsstedet.
Bemærkninger om splitpladevarmevekslere:
Saml pladevarmeveksleren, før du installerer den i
AHU'en (se dokumentation fra producenten af varme-
veksleren).
Monteringstrinene er forskellige for hver AHU-variant:
 Luftstrømme oven på hinanden, Ä   29

– Vertikal pladevarmeveksler
 Luftstrømme ved siden af hinanden, Ä   33

– Horisontal pladevarmeveksler

Luftstrømme oven på hinanden

1. Placer AHU-enheden til pladevarmeveksleren på
installationsstedet.

2. Fjern døre og paneler.
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3. Fjern rammestykker.

ð Sådan ser det ud efter trin 1 - 3

Montering af varmeveksleren
4. Hvis pladevarmeveksleren består af blokke, der er

leveret enkeltvis, skal du samle dem, før du kan
installere varmeveksleren i AHU-kabinettet. Der
henvises til dokumentationen fra producenten af
pladevarmeveksleren (bilag).

② ①

Fraluft

Tilluft Afkast

Frisk luft

5. Kontroller, at bypass-spjældet (1) og evt. recirkula-
tionsspjæld (2) er i den korrekte position. Bypass-
spjældet skal vende mod den udendørs luftstrøm,
og recirkulationsspjældet skal vende mod udsug-
ningsluftstrømmen.

②

③
①

①

6. Fjern de to beslag (1).
Placer varmeveksleren (2) foran AHU-enheden
(f.eks. med en gaffeltruck), og skub den derefter
op på styreskinnerne (nederst og på siderne, se
detaljevisningerne). Sørg for, at bypass-spjældet
(3) er korrekt placeret!
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① ①

③

②

7. Skub pladevarmeveksleren (2) ind i og mod bag-
siden af enheden (3). Monter de to beslag (1).

8. Monter rammesektionerne.

9. Monter panel og døre.
Montering af den øverste AHU-enhed

 Den øvre enhed placeres ovenfra ned på den
nedre enhed.
Hvis der er tilstrækkelig plads over AHU'en, kan hele
kabinettet sættes op fra oven, f.eks. med en kran,
på det nederste kabinet, der indeholder varmeveks-
leren. I så fald kan du fortsætte med trin 13.

①

③

②

10. Fjern bagpanelet (1) og rammestykket (3) fra
den øverste AHU-enhed. Hvis det er nødvendigt,
fjernes forseglingspladen (2).

Opsætning og montering
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11. Stå på betjeningssiden, og skub den øvre enhed
hen ovenpå den nedre enhed.

 Den øvre enhed skubbes bagfra hen
ovenpå den nedre enhed.
Hvis der ikke er tilstrækkelig plads på drifts-
siden af AHU'en (tilstrækkelig plads: enheds-
dybde), kan du også skubbe den øverste
kabinet fra bagsiden på det nederste kabinet,
der indeholder pladevarmeveksleren. I dette
tilfælde skal du fjerne døre, paneler og ram-
mestykker på betjeningssiden af den øverste
enhed.

①

②

12. Monter rammesektionerne. (2) og bagpanelet (1).

Opsætning og montering
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①

13. Saml den øvre og den nedre enhed med selvskæ-
rende skruer (1) (M6 x 40, en del af leverings-
pakken).

ð Monteringen af pladevarmeveksleren er
færdig. Du kan nu installere de tilstødende
AHU-enheder.

Luftstrømme ved siden af hinanden

1. Placer AHU-enheden til pladevarmeveksleren på
installationsstedet.

①

②

②

2. Fjern så vidt muligt døre og paneler på den side,
der vender mod beslaget (1).

Hvis dette ikke er muligt, kan du også installere
pladevarmeveksleren fra den modsatte side,
dvs. at du skal udføre installationstrinnene på
den anden side. I dette tilfælde skal du også
fjerne de mellemliggende paneler i trin 5.

Opsætning og montering
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① ②②

3. Fjern forseglingspladen (1) og rammestykkerne
(2).

①

4. Understøt tagpladen, f.eks. med en træstolpe.

①

②

5. Fjern de to beslag (1).
Bemærk: Hvis du ønsker at installere varmeveks-
leren fra den modsatte side, skal du også fjerne
de to mellempaneler (2).

Montering af varmeveksleren
6. Hvis pladevarmeveksleren består af blokke, der er

leveret enkeltvis, skal du samle dem, før du kan
installere varmeveksleren i AHU-kabinettet. Der
henvises til dokumentationen fra producenten af
pladevarmeveksleren (bilag).

② ①

Fraluft

Tilluft Afkast

Frisk luft

7. Kontroller, at bypass-spjældet (1) og evt. recirkula-
tionsspjæld (2) er i den korrekte position. Bypass-
spjældet skal vende mod den udendørs luftstrøm,
og recirkulationsspjældet skal vende mod udsug-
ningsluftstrømmen.

①

③

②

8. Flyt pladevarmeveksleren (1) ind i AHU-kabinettet,
f.eks. med en gaffeltruck. Sørg for, at bypass-
spjældet (2) er korrekt placeret. Fjern støtten (3).

Opsætning og montering
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9. Skub varmeveksleren længere ind i AHU-kabi-
nettet, indtil spidsen af varmeveksleren rører ved
forseglingspladen på bagsiden.

①
②

①
②

③

10. Monter de to beslag (1) og den forreste blænd-
plade (3).
Hvis du tidligere har fjernet de mellemliggende
paneler (2), skal du nu genmontere dem.

①

11. Monter rammesektionerne. (1).

12. Monter panel og døre.

ð Monteringen af pladevarmeveksleren er
færdig. Du kan nu installere de tilstødende
AHU-enheder.

Montering af aktuatoren på bypass-spjældet på pla-
devarmeveksleren
Materiale:
 Aktuator med fastspændingsanordning og vridsik-

ring

Forberedelse:
 Drej aktuatoren så langt, som den kan, dvs. op til

anslaget.
 Luk bypass-spjældet manuelt.

①

②

②

Fig. 18: Forberedelse af installationen

1. På bypass-spjældet på pladevarmeveksleren
brydes metalafdækningslisten (1) på sprossen
mellem spjældene, og skruerne fjernes (2).

Opsætning og montering
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①

②

Fig. 19: H-adapter med vandret drivaksel

2. Monter H-adapteren (1) og drivakslen (2).
Placeringen af drivakslen (2) kan variere afhæn-
gigt af pladevarmevekslerens monteringsretning.
Vigtigt: Hvis akslen er lodret, skal den vende
opad; drej om nødvendigt H-adapteren (1) 180 ,
og fastgør den derefter.

②

①

⑤

③
④

Fig. 20: Montering af aktuatoren

3. Bemærk:
 Monter aktuatoren så tæt på H-adapteren som

muligt.
 Aksen skal være vinkelret på H-adapteren.
Skub aktuatorens fastspændingsanordning (3) på
akslen, og hold antivridningsanordningen (1) fast,
således at den ikke kan bevæge sig. Sørg for,
at bolten (5) går i gevind med aktuatorkabinettet.
Fastgør anti-drejningsenheden med 2 skruer,
f.eks. selvborende skruer (2).
Fastgør fastspændingsenheden på akslen ved at
spænde møtrikkerne (4).
Støt elkablet med en ledningsklemme.

ð Installationen af aktuatoren er færdig.

4.4.4 Yderligere monteringstrin for uden-
dørs enheder

Tilslutning af tagsegmenterne
Ventilationsaggregater til udendørs installation kræver
følgende yderligere monteringstrin:

Fig. 21: Samling af tagsegmenter

① Tagsegmenter
② Afdækningsstrips
③ Selvborende skruer med tætningsskiver

1. Forbind alle samlinger mellem tagsegmenterne
( Fig. 21 /1) med afdækningsskinner ( Fig. 21 /3),
og fastgør afdækningsskinnerne med Selvskæ-
rende skruer ( Fig. 21 /4).

 BEMÆRK!
Fjern øjemøtrikkerne, hvor kabinettet skal
sættes sammen, så du kan sætte tagelemen-
terne sammen. Fjern ikke de andre øjemø-
trikker; de skal forblive på plads for at for-
hindre, at der trænger regn ind i enheden.

Opsætning og montering
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Fig. 22: Forsegling af samlinger

2. Forsegl samlingerne ( Fig. 22 /1) mellem afdæ-
kningslisterne med de medfølgende selvklæbende
strips (100 x 40 mm).
Sørg for, at alle overflader er rene, fedtfrie og
tørre. Rengør overfladerne, hvis det er nødven-
digt.

Stablede enheder (trin design)

Fig. 23: Trin design

3. Fastgør forbindelsesvinklen til tagsegmentet med
selvborende skruer og forsegl den med fuge-
masse.

Montering af vejrhætte

Fig. 24: Placering af vejrhætten

1. Placer vejrhætten ( Fig. 24 /2) præcist på rammen
( Fig. 24 /1), således at skruehullerne ligger paral-
lelt på en linje.

 FARE!
Eksplosionsfare!
Vejrhættens rist forhindrer, at fremmedlegemer
trækker ind i enheden. Brug af vejrhætten uden
afdækningsristen kan medføre eksplosion.
Monter kun vejrhætten med afdækningsgitteret
monteret.

Opsætning og montering
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Fig. 25: Fastgørelse af vejrhætten med skruer

2. Skru vejrhætten på rammen ved hjælp af M6x12
flad hoved skruer.

Montering af bundrammepropper

Fig. 26: Montering af propper

Luk transportåbningerne i ventilationsaggregatets
bundramme med de medfølgende propper (
Fig. 26 /1).

Fastgørelse af afdækningsbånd på den mellemlig-
gende ramme

Fig. 27: Kodning af afdækningsstrips

1.
 BEMÆRK!

Fare for vandskader ved forkert montage
Hvis enheder med en mellemramme installeres
udendørs, kan manglende afdækningslister
eller forkert montering føre til at der trænger
vand ind.
For at forhindre, at der trænger vand ind i mel-
lemrammen og dermed i enheden, skal mel-
lemrammen forsegles med afdækningsbånd.
Fastgør afdækningsbåndene umiddelbart efter
de ovenfor beskrevne monteringstrin. Hvis du
ikke straks reparerer afdækningslisterne, kan
der trænge vand ind i enheden og beskadige
komponenterne.

Hver dækstrimmel er forsynet med en kode, der
angiver dens placering (se tabel).

Nr. af den
mellemlig-

gende
ramme

Side kode Nummer
(venstre →

højre)

01 ... 99 V Forside = drifts-
side

1,1 ... 9,1

H Bagsiden

L Venstre

R Højre

Opsætning og montering
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Fig. 28: Fastgørelse af afdækningsbånd

1 Afdækningsstrips til den mellemliggende ramme
2 Gevindskærende skruer med flat hoved M6 x 12

(M852AC6)
3 Mellemliggende ramme
4 Drypkant
2. Fastgør afdækningslisterne til den mellemliggende

ramme med panskruer.
Vigtigt: Fastgør afdækningslisterne på en sådan
måde, at drypkanten er i bunden. Sørg for, at
drypkanten vender udad.

ð Dette forhindrer vand i at trænge ind i uden-
dørs enheder med en mellemliggende ramme.

Installation af kanaler
Personale:
 HVAC tekniker
Beskyttelsesudstyr:
 Industriel sikkerhedshjelm
 Beskyttelsesbeklædning
 Beskyttelseshandsker
 Sikkerhedssko

1. Sørg for præcis pasform og undgå forvridning, når
du tilslutter kanalerne.
Bemærk: Enhver belastning af den vibrations-
dæmpede tilslutning kan forringe den tætte til-
pasning. Tilslut kanalen på en sådan måde, at
tilslutningen ikke belastes; om nødvendigt skal
skruerne på tilslutningen strammes en smule igen.

2. Isoler kanalerne (herunder fleksible forbindelses-
stykker og forbindelsesrammer).

3. For udendørs enheder: Beskyt kanalerne (her-
under tilslutninger og forbindelsesrammer) mod
vejrpåvirkninger.

4.4.5 Installation af tilbehør
Installer eventuelt medfølgende tilbehør (f.eks. tryk-
transducere) og eventuelt tilbehør leveret af andre
(f.eks. aktuatorer, frostsensorer) i henhold til producen-
ternes anvisninger.

Opsætning og montering
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5 Installation
5.1 Sikkerhedsanvisninger vedrørende

installation
Ukorrekt installation

 ADVARSEL!
Livsfare fra fejl installation!
Forkert installation kan føre til potentielt dødelige
situationer og forårsage betydelig skade på ejendom.
– Kun en kvalificeret elektriker må tilslutte strøm-

forsyningen.
– Ethvert andet installationsarbejde skal udføres af

en HVAC-tekniker.

Inspektions adgangsdøre der smækker i.

 ADVARSEL!
Fare for knusning fra døre som smækker ved
vinden.
Inspektionsdøre kan smække i ved vindpåvirkning,
eller hvis nogen skubber til dem utilsigtet, hvilket kan
medføre alvorlige skader på hoved og lemmer.
– Fastgør adgangsport med holde-anordning.
– Inspektionsdøre uden dørstop skal sikres mod

lukning ved hjælp af passende midler.
– Ræk ikke ind mellem døren og dørkarmen.
– Brug beskyttelseshandsker og en hjelm, når du

åbner en inspektion adgangsdør.

Fare for knusning.

 ADVARSEL!
Knusningsfare fra bevægelige dele!
Der er en øget risiko for knusning af kabinetter, døre,
paneler og komponenter på enheden.
– Ræk aldrig ind mellem bevægelige dele.
– Vær forsigtig, når du udfører arbejdet.
– Bær beskyttelseshandsker, sikkerhedssko og

hjelm.

Varme overflader

 ADVARSEL!
Risiko for skader fra varme overflader!
Komponenternes overflader kan blive meget varme
under drift. Hudkontakt med varme overflader forår-
sager alvorlige hudforbrændinger.
– Isoler rør, der forbinder køle- eller varmeflader,

professionelt.

Sammenkoblingsenheder og systemer

 ADVARSEL!
Risiko for personskade ved tilslutning af forskel-
lige enheder eller systemer!
Tilslutning af et ventilationsaggregat til andre
enheder eller systemer (f.eks. kanaler, pumper, køle-
systemer) kan føre til farlige situationer og i sidste
ende forårsage alvorlige eller ligefrem dødelige
skader.
– Hvis du skal tilslutte andre enheder eller

systemer til ventilationsaggregatet, skal du til-
slutte dem på professionel vis.

– Systemejeren/HVAC-entreprenøren er ansvarlig
for planlægning og installation af eventuelle yder-
ligere sikkerhedsforanstaltninger.

Skarpe kanter, skarpe hjørner og tynde metalplade-
dele

 FORSIGTIG!
Fare for skader fra skarpe kanter, skarpe hjørner
og tynde metaldele!
Skarpe kanter, skarpe hjørner og tynde metalplade-
dele på varmeveksleren eller på køle- eller varme-
fladen kan forårsage snit eller skrammer.
– Vær forsigtig, når du arbejder på disse kompo-

nenter.
– Bær beskyttelseshandsker, sikkerhedssko og

hjelm.

Installation
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5.2 Før installation
Før installation
 Du skal have alle de relevante dokumenter til

rådighed, Ä »Andre gældende dokumentation«  
på side  3

 Sørg for, at installationskravene er opfyldt, se det
ordrespecifikke datablad for ventilationsaggregatet.

 Du skal have alt det nødvendige værktøj klar.

5.3 Dimensionering og tilslutning af
kondensatafløbet

Elektrisk strøm

 ADVARSEL!
Fare for død på grund af elektrisk strøm!
Hvis elektriske komponenter kommer i kontakt med
vand, f.eks. fra en lækage, kan du blive alvorligt eller
ligefrem dødeligt skade. Vand kan også forårsage
skader på ventilationsaggregatet.
– Læg afløbsrørene på en sådan måde, at de ikke

ved et uheld kan blive beskadiget af mekaniske
påvirkninger eller af varme.

Installation
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Højde på vandlås

 BEMÆRK!
Risiko for utætheder på grund af forkert monte-
ring!
Kondensatafløbet må ikke tilsluttes til kloaksystemet
uden en vandlås eller med en uegnet vandlås, da
dette kan medføre, at der kommer luft ind i AHU'en.
– Brug kun AHU'en med en egnet vandlås.
– Du må ikke tilslutte vandlåsen til afløbsrøret;

vandet fra vandlåsen skal løbe ud i en rende.
– Brug en anden vandlås til hver kondensata-

fløb. Kondensatafløb må ikke forbindes med
hinanden.

– Der skal være et mellemrum mellem vandlåsen
på undertrykssiden og gulvet.

Beregn højden af en vandlås som vist nedenfor.
Symbol
P - Tryk inde i ventilationsaggregatet [Pa]; sørg for

at bruge en positiv værdi til beregningerne; tag
det endelige differenstryk (filter osv.) i betragt-
ning

1,5 - Sikkerhedsfaktor til at kompensere for trykuds-
ving i systemet, f.eks. som følge af hurtigt luk-
kende spjæld (gælder kun for overtryk)

GR - Bundrammens højde [mm]
R - Afstand R [mm]; mindste afstand mellem kon-

densatafløb (midterlinje) og gulvet på over-
trykssiden

X +
60

- Afstand X + 60 [mm]; mindste afstand mellem
kondensatafløb (midterlinje) og gulvet på
undertrykssiden

H - Afstand H [mm]; mindste afstand mellem bun-
drammens nederste kant og gulvet

A - Afstand A [mm]; afstand mellem bundrammens
nederste kant og kondensatafløbet (midter-
linje); afhænger af bundrammens højde (GR)
og enhedens bredde (B), se tabel

B - Enhedens bredde (B)

Afstand A

GR Enhedens bredde
B ≤ 2448 [mm] B > 2448 [mm]

 A A
110 47 32

200 137 87

300 237 187

Undertryk (udsugningsluft)

X
X+

35

G
R

A
H

X+
60

Fig. 29: Vandlås til undertryk

Beregning, der skal anvendes ved undertryk (maks.
2900 Pa):
 X = P / 10

X+35 skal være mindst 140 mm
 H = X + 60 – A

Beregningseksempel for X-CUBE:

Givet data:
P - 1800 Pa
GR - 110 mm
B - 1500 mm
A - 47 mm, see tabel

X = 1800 Pa / 10 = 180 mm
H = 180 + 60 – 47 = 193 mm

Installation
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Overtryk (tilluft)

R
75

40

G
R

A
H

Fig. 30: Vandlås til overtryk

Beregning, der skal anvendes ved overtryk (maks. 1630
Pa):
 R = P × 1,5 / 10 + 115 (40 + 75)

Skær altid rørene af eller forlæng dem med samme
længde. Et rør må ikke beskæres mere end
155 mm.; R skal være mindst 215 mm.

 H = R – A

Beregningseksempel for X-CUBE:

Givet data:
P - 1500 Pa
GR - 200 mm
B - 1500 mm
A - 137 mm, see tabel

R = 1500 Pa × 1,5 / 10 + 115 mm = 340 mm
H = 340 – 137 = 203 mm

Tilslutning af vandlås
Personale:
 HVAC tekniker
Beskyttelsesudstyr:
 Industriel sikkerhedshjelm
 Beskyttelsesbeklædning
 Beskyttelseshandsker
 Sikkerhedssko

 BEMÆRK!
Risiko for beskadigelse af ejendom på grund af
forkerte rørforbindelser!
Vær omhyggelig med at tilslutte rørene korrekt, da
rørene og vandlåsen ellers kan blive beskadiget så
meget, at de ikke kan repareres.
– Rørene skal forbindes på en sådan måde, at

de ikke påvirkes af vibrationer, og at de ikke
påvirkes af belastninger.

– Hvis en AHU installeres udendørs, skal du bruge
egnede rør og beskytte dem mod frost.

Tilslutningsmål for vandlåsen, ydre Ø på afløbsrøret

Bundramme Mellemgulvsbakke
DN32 DN20

1 ¼" 3/4"

42,3 mm 26,9 mm

1. Beregn højden af en vandlås som vist ovenfor.

Fig. 31: Kondensatafløb

2. Fjern beskyttelseshætten ( Fig. 31 /2) fra hvert
afløb ( Fig. 31 /1) på kondensatafløbsbakken.

Installation
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X+
35

A

G
R

X+
60

Fig. 32: Skråt rør i en vandlås til undertryk

3.

4.

Juster højden på afløbshanen ud fra ovenstående 
beregning. Vandlås til undertryk: I stedet for at 
afkorte røret kan du installere vandlåsen, så den 
skråner.
Tilslut en vandlås til hvert kondensatafløb
( Fig. 31 /1).
Du må ikke tilslutte vandlåsen til afløbsrøret; 
vandet fra vandlåsen skal løbe ud i en rende. Af 
hygiejniske årsager skal gulvhøjden holdes fri af 
hensyn til vandlåse for undertryk.
Ventilationsaggregater, der skal installeres uden-
dørs eller i områder med risiko for frost, kræver 
frostsikring af vandlåsen, se producentens doku-
mentation.

5.4  Tilslutning af varme-
fladen/kølefladen

Elektrisk strøm

 ADVARSEL!
Fare for død på grund af elektrisk strøm!
Hvis elektriske komponenter kommer i kontakt med
vand eller en vand-glycol-blanding, f.eks. fra en
lækage, kan du komme alvorligt eller ligefrem døde-
ligt til skade. Vand kan også forårsage skader på
ventilationsaggregatet.
– Læg forbindelseskabler på en sådan måde, at de

ikke ved et uheld kan blive beskadiget af meka-
niske påvirkninger eller af varme.

– Læg ikke tilslutningskabler på tværs af elektriske
komponenter eller koblingsskabe, da personer
kan blive viklet ind i dem.

Tilslut varmevekslerne i en modstrømsopstilling, med-
mindre producenten har angivet en parallelstrømsop-
stilling. Kun et modstrømsarrangement sikrer, at den
beregnede kapacitet opnås.

Hvis du skal fastgøre beslag eller fastgørelsesele-
menter til AHU-panelerne eller -rammen, skal du kun
bruge dem, der er specielt godkendt til din AHU, da
der ellers er risiko for lækager.

Fig. 33: Eksempel på illustration af varmevekslerforbin-
delser i en modstrømskonstruktion

1 Luftstrømmens retning

Klistermærker på varmevekslernes tilslutningsside
angiver fremløb ( Fig. 33 /IN) og retur ( Fig. 33 /OUT)
for en modstrømsopstilling.

Ved specielle varmevekslerkonstruktioner er det dog
muligt, at klistermærkerne ikke viser den korrekte
type tilslutning. Varmevekslere skal altid være til-
sluttet i modstrømsopstilling. Hvis du har spørgsmål
vedrørende tilslutningerne, bedes du kontakte produ-
centen.

Et yderligere krav til dampvarmevekslere er, at retur-
tilslutningen skal være i bunden, så et eventuelt kon-
densat kan ledes sikkert ud. Hvis du har spørgsmål
vedrørende tilslutningerne, bedes du kontakte produ-
centen.

Tilslut varmevekslere og dråbeudskillere med bøjninger
og aftagelige forbindelser, da du ellers ikke vil kunne
trække dem ud.

Installation
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Personale:
 HVAC tekniker
Beskyttelsesudstyr:
 Industriel sikkerhedshjelm
 Høreværn
 Beskyttelsesbeklædning
 Beskyttelseshandsker
 Sikkerhedssko

 BEMÆRK!
Risiko for beskadigelse af ejendom på grund af
forkerte rørforbindelser!
Vær omhyggelig med at tilslutte varmevekslerrørene
korrekt, da rørene ellers kan vride sig eller blive
udsat for negative påvirkninger. Dette kan i sidste
ende beskadige varmeveksleren så meget, at den
ikke kan repareres.
– Rørene skal forbindes på en sådan måde, at var-

meveksleren ikke påvirkes af vibrationer, og at
den ikke påvirkes af belastninger.

– Hvis der er for meget vægt på et vandrør (leveret
af andre), skal vandrøret understøttes.

– Varmevekslerens tilslutningspunkt må ikke
bruges som fastgørelsespunkt for andre dele.

– Når du strammer gevindforbindelser, skal du
sørge for at bruge et egnet værktøj (f.eks.
en vandpumpetang) til at modvirke spændings-
kraften, da du ellers utilsigtet kan beskadige
delene.

– Hvis en AHU installeres udendørs, skal du bruge
egnede rør og beskytte dem mod frost.

– Sørg for, at der ikke bliver fanget luft i rørene.

Fig. 34: Brug af vandpumpetang til at modvirke spæn-
dingskraften

1. Hold den gevindskårne rørhale på varmeveks-
leren med en tang til vandpumper ( Fig. 34 /2).

2. Hold den gevindskårne rørhale med tangen,
mens du bruger en skruenøgle (sekskantet profil,
Fig. 34 /1) til at tilslutte varmeveksleren til rørled-
ningen (rørledning leveres af andre).

Ventilationsenhed

For optimal udluftning af varmeveksleren anbefaler vi,
at du installerer passende luftudskillere på de højeste
punkter i systemet (f.eks. over ventilationsaggregatet),
som reducerer luftstrømningshastigheden ved at øge
tværsnittet og dermed kan anvendes ideelt til udluft-
ning af glykolsystemer.

D
≈2

xd

d

L≈ 3...5xd

Fig. 35: Luftseparator med udvidelse af tværsnit

5.5  Tilslutning af dampvarmeveks-
leren

Varme overflader

 ADVARSEL!
Risiko for skader fra varme overflader!
Dampvarmevekslere drives ved temperaturer på
>100  C. Hudkontakt med varmeveksleren forår-
sager alvorlige forbrændinger på huden.
Før du begynder at arbejde på varmeveksleren, skal
du lukke for dampforsyningen og sikre dig, at alle
overflader er afkølet til omgivelsestemperatur, f.eks.
med et infrarødt termometer.

 FARE!
Risiko for personskade på grund af damp udslip
Hvis der undslipper damp på grund af en lækage,
skal du straks lukke for damptilførslen til varmeveks-
leren.
Før du påbegynder reparationsarbejde, skal du
tømme varmeveksleren fuldstændigt. Dette system
indeholder damp under højt tryk. Hvis der slipper
damp ud på grund af en lækage, kan det forårsage
alvorlige skoldninger.

Dampvarmevekslere skal tilsluttes i modstrømsopstil-
ling, medmindre producenten har angivet en parallel-
strømsopstilling. Kun et modstrømsarrangement sikrer,
at den beregnede kapacitet opnås.

Installation
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Hvis du skal fastgøre beslag eller fastgørelsesele-
menter til AHU-panelerne eller -rammen, skal du kun
bruge dem, der er specielt godkendt til din AHU, da
der ellers er risiko for lækager.

Fig. 36: Dampvarmevekslerforbindelser i en mod-
strømsopstilling (eksempel)

1 Luftstrømmens retning

Klistermærker på varmevekslernes tilslutningsside
angiver fremløb ( Fig. 36 /IN) og retur ( Fig. 36 /OUT)
for en modstrømsopstilling.

Ved specielle varmevekslerkonstruktioner er det dog
muligt, at klistermærkerne ikke viser den korrekte
type tilslutning. Varmevekslere skal altid være til-
sluttet i modstrømsopstilling.

Et yderligere krav til dampvarmevekslere er, at retur-
tilslutningen skal være i bunden, så et eventuelt kon-
densat kan ledes sikkert ud. Hvis du har spørgsmål
vedrørende tilslutningerne, bedes du kontakte produ-
centen.

Personale:
 HVAC tekniker
Beskyttelsesudstyr:
 Industriel sikkerhedshjelm
 Høreværn
 Beskyttelsesbeklædning
 Beskyttelseshandsker
 Sikkerhedssko

 BEMÆRK!
Risiko for beskadigelse af ejendom på grund af
forkerte rørforbindelser!
Vær omhyggelig med at tilslutte varmevekslerrørene
korrekt, da rørene ellers kan vride sig eller blive
udsat for negative påvirkninger. Dette kan i sidste
ende beskadige varmeveksleren så meget, at den
ikke kan repareres.
– Rørene skal forbindes på en sådan måde, at var-

meveksleren ikke påvirkes af vibrationer, og at
den ikke påvirkes af belastninger.

– Hvis der er for meget vægt på et vandrør (leveret
af andre), skal vandrøret understøttes.

– Varmevekslerens tilslutningspunkt må ikke
bruges som fastgørelsespunkt for andre dele.

– Hvis en AHU installeres udendørs, skal du bruge
egnede rør og beskytte dem mod frost.

5.6  Tilslutning af det væskekoblede
batteri

Den korrekte tilslutning af rørledningerne mellem var-
mevekslerne i AHU'en og den hydrauliske enhed
udføres af kunden.
Tilslut varmevekslerne i modstrømsretningen, da kun
modstrømsretningen sikrer, at den beregnede kapa-
citet opnås. Brug kun egnede dele og materialer, og
brug kun de markerede tilslutningspunkter til at tilslutte
hydraulikenheden.

Hvis du skal fastgøre beslag eller fastgørelsesele-
menter til AHU-panelerne eller -rammen, skal du kun
bruge dem, der er specielt godkendt til din AHU, da
der ellers er risiko for lækager.

Installation
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Opsætning og tilslutning af den hydrauliske enhed
Personale:
 HVAC tekniker
Beskyttelsesudstyr:
 Industriel sikkerhedshjelm
 Høreværn
 Beskyttelsesbeklædning
 Beskyttelseshandsker
 Sikkerhedssko
 Sikkerhedssele

Fig. 37: Opsætning af den hydrauliske enhed

1. Installer den hydrauliske enhed, så den er parallel
med væggen og gulvet.

2. Justering af den hydrauliske enhed
anvendelse
af juste-
ringsfødder
(valgfrit)

- Juster den hydrauliske enheds
fødder, så den er vandret (brug en
19 mm skruenøgle).

 uden
fødder

- Udjævn gulvets ujævnheder ved
hjælp af materialer, som andre har
stillet til rådighed, f.eks. gummi-
eller elastomerplader.

Fig. 38: Tilslutning af hydrauliksystem (eksempel)

① Lufttilførselsenhed
② Udsugningsenhed
③ hydraulisk enhed
IN Fremløb
OUT Retur
3. Tilslut varmeveksleren til den hydrauliske enhed

( Fig. 38 ).
Hvis der er flere varmevekslere i luftstrømsretning,
skal rørene forbindes i serie.
Placeringen af tilslutningspunkterne er angivet på
den ordrespecifikke godkendelsestegning.
Hvis du er i tvivl om placeringen af de rør, der
skal tilsluttes, bedes du kontakte vores tekniske
service.
Tilslutning af varmeveksler

Tilslutning på
hydraulisk
enhed

Varmeveksler
Ventilations-
aggregat

Beskrivelse

IN-ETA IN Fremløb –
udsugnings-
luft

OUT-ETA OUT Retur –
udsugnings-
luft

Installation
Tilslutning af det væskekoblede batteri 

Ventilationsaggregat X-CUBE 47



Tilslutning på
hydraulisk
enhed

Varmeveksler
Ventilations-
aggregat

Beskrivelse

IN-SUP IN Fremløb –
lufttilførelse

OUT-SUP OUT Retur – lufttil-
førelse

4. Væskekoblet batteri med ekstern indføring: Udfør
de nødvendige tilslutninger ( Fig. 38 ).
Tilslutninger til ekstern tilførsel

Tilslutning på
hydraulisk enhed

Ekstern tilførsel

IN-CO Fremløb – køling

OUT-CO Retur – køling

IN-HE Fremløb – opvarmning

OUT-HE Retur – opvarmning

Ventilationsenhed

For optimal udluftning af varmeveksleren anbefaler vi,
at du installerer passende luftudskillere på de højeste
punkter i systemet (f.eks. over ventilationsaggregatet),
som reducerer luftstrømningshastigheden ved at øge
tværsnittet og dermed kan anvendes ideelt til udluft-
ning af glykolsystemer.

D
≈2

xd

d

L≈ 3...5xd

Fig. 39: Luftseparator med udvidelse af tværsnit

Installation
Tilslutning af det væskekoblede batteri 

Ventilationsaggregat X-CUBE48



5.7 Ledningsføring
Ventilationsaggregater med X-CUBE Control er fabrikstilsluttet. Funktionerne af alle elektroniske dele, sensorer,
aktuatorer osv. testes før forsendelse. Hvis en enhed skal skilles ad i AHU-kabinetter med henblik på forsendelse
eller flytning til det endelige installationssted, afmonteres kablerne ved passende grænseflader og skubbes enten
tilbage i kabelkanalerne eller rulles sammen. Ledningsføringen er vist i ledningsdiagrammet (se koblingsskabet).

1

2

3

4

Fig. 40: Eksempel på separate kabler

1 Træktråd til indtrækning af kabler uden adskillelse
2 Bus kabel
3 Belysning
4 Anti-frosttermostat
Grænsefladeforbindelser

Komponent Tilslutning Arbejde
X-CUBE Control
 Bus

Sort kabel med sort M12 con-
nector

 Belysning
Gråt kabel med sort M12-stikfor-
bindelse M12-stik forbindelser

Sæt stikkene lige sammen, og
stram dem med hånden. Derefter
strammes skrueforbindelserne med
skruenøgler (for at sikre mod, at de
ikke kan løsne sig).

X-CUBE Control sensorer
 Anti-frosttermostat

Sort kabel med sort 3-polet M8
connector

 Røgdetektor til kanal 1
Sort kabel med sort 4-polet con-
nector

 Røgdetektor til kanal 2
Sort kabel med rød 4-polet con-
nector

M8-stik forbindelser

Sæt M8-stikforbindelserne lige
sammen.

Installation
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Komponent Tilslutning Arbejde
Ventilatorer med et strømforbrug på
< 13 A kan tilsluttes.

5-polet strømkabel

Sæt stikket lige sammen, og luk hol-
deren (beskyttelse mod at den løsner
sig).

Ventilatorer > 13 A, dobbelte ventila-
torer eller fan arrays

Ingen afbrydelser, oprullede kabler Før kablerne gennem de planlagte
kabelføringer, og tilslut dem til kob-
lingsskabet i henhold til kredsløbs-
diagrammet.

Roterende varmeveksler

3-polet strømkabel

Sæt stikket lige sammen, og luk hol-
deren (beskyttelse mod at den løsner
sig).

Afspærringsspjæld med spring return
aktuator drejningsmoment > 20 Nm

Ingen afbrydelser, oprullede kabler Før kablerne gennem de planlagte
kabelføringer, og tilslut dem til kob-
lingsskabet i henhold til kredsløbs-
diagrammet.

Ingen af de andre regulerings- og kontrolkomponenter er designet til at kunne sættes sammen. De oprullede
kabler skal føres gennem de planlagte kabelføringer og tilsluttes til koblingsskabet i henhold til kredsløbsdia-
grammet.

Tilslutningskabler

Fig. 41: Tilslutning af kablerne

1. Placer AHU-enhederne så tæt på hinanden som
muligt, så du kan tilslutte kablerne.
Bemærk: Hvis der ikke er meget plads, kan du
også tilslutte kablerne inde i AHU'en.

2. Før først kablerne i sektioner gennem AHU'en
til kontaktskabet uden afbrydelser, se ledningsdia-
grammet. Hvis der skal trækkes kabler ind, f.eks.
bag varmegenvindingsenheder, er der en trækled-
ning til at trække kablet ind.

3. Tilslut derefter de separate kabler i overens-
stemmelse med stiktypen og farverne på
kablet og stikket, Ä »Grænsefladeforbindelser«  
på side  49 . Tilslut kun kabler med samme kode.

4. Når du skubber AHU-enhederne sammen, skal du
føre kablerne ind i de trådformede kabelbakker
og være forsigtig med ikke at beskadige nogen
kabler.

Installation
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5.8 Tilslutning af ventilationsaggre-
gatet til strømforsyningen

Elektrisk tilslutning

 FARE!
Fare for død på grund af elektrisk strøm!
Fare for elektrisk stød! Rør ikke ved strømførende
komponenter!
– Kun en kvalificeret elektriker må tilslutte strøm-

forsyningen.
– For ventilationsaggregater med integreret styring

skal du bruge kredsløbsdiagrammet i denne vej-
ledning, Ä »Andre gældende dokumentation«
på side  3

– Læg forbindelseskabler på en sådan måde, at de
ikke ved et uheld kan blive beskadiget af meka-
niske påvirkninger eller af varme.

– Overfør alle ikke-ledende samlinger, f.eks. forbin-
delsesrammer, fleksible forbindelsesdele og anti-
vibrationselementer, med et kabel til potentialud-
ligning.

– Jordforbindelsen til ventilationsaggregatet i over-
ensstemmelse med den nyeste teknologi.

– Alle forbindelser skal sikres, så de ikke kan løsne
sig.

– Når du tilslutter elektriske komponenter, skal
du følge producentens specifikationer, de lokale
bestemmelser og regler for god praksis (DIN/
VDE) og de generelle anbefalinger for at undgå
elektromagnetisk interferens,

– Hvis en AHU installeres udendørs, må man ikke
glemme vejrpåvirkningerne på enheden (regn,
sne, vind, sol osv.).

Hvis du skal fastgøre beslag eller fastgørelsesele-
menter til AHU-panelerne eller -rammen, skal du kun
bruge dem, der er specielt godkendt til din AHU,
da der ellers er risiko for lækager. Undgå skruefor-
bindelser, der gennemtrænger enhedens ydre skal;
hvis du ikke kan undgå dem, skal du i det mindste
forsegle dem for at forhindre indtrængen af vand.
Det minimale beskyttelsesniveau er IP 65.

1.
 Enheder med styring

De elektriske kredsløbsdiagrammer og termi-
nalplaner kan findes i det kredsløbsdiagram,
der følger med leveringspakken.

Tilslut de elektriske komponenter, f.eks. det elek-
triske luftvarmelegeme, den elektriske motor og
aktuatoren.

2. Inkluder ventilationsaggregatet i potentialudlig-
ningen.

3. Test beskyttelsesledere og isolationsmodstand i
henhold til EN 60204 (VDE 0113). Tag de nødven-
dige sikkerhedsforanstaltninger!

5.9 Integration af ventilationsaggre-
gatet med det centrale BMS

Det er systemejeren/HVAC-entreprenøren, der har pligt
til at integrere ventilationsaggregatet med bygningstje-
nesterne og sikre overensstemmelse, Ä »Systemeje-
rens forpligtelser«   på side  7 og Ä »Overensstemmel-
sesvurdering«   på side  21 .
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5.10 Tilslutning af kontrolenhederne
til din pc eller dit lokale netværk

Netværk eller pc
Ventilationsaggregater med valgfri integreret styring
er udstyret med et touchpanel, hvor enhedens konfi-
guration og styringsparametre vises. Dette giver dig
mulighed for at få vist alle målte værdier og for at ind-
taste setpointværdier.
Du kan bruge en computer med en webbrowser i stedet
for touchpanelet til at vise enhedens konfiguration. For
at gøre dette skal du tilslutte ventilationsaggregatet til
en pc eller integrere det i et netværk ved hjælp af
TCP/IP-grænsefladerne.

Yderligere oplysninger om dette kan findes i X-CUBE
Control betjeningsvejledningen.
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6 Første idriftsættelse
6.1 Sikkerhedsanvisninger vedrørende

første idriftsættelse
Forkert første idriftsættelse

 ADVARSEL!
Risiko for liv ved forkert første idriftsættelse!
En forkert første idriftsættelse kan føre til potentielt
dødelige situationer og forårsage betydelig skade på
ejendom.
– Kun kvalificerede elektrikere må udføre arbejde

på det elektriske system og på motorer.
– Alle andre indledende idriftsættelsestrin skal

udføres af en HVAC-tekniker.

Inspektionsdøre på udløbssiden

 FORSIGTIG!
Risiko for personskade på grund af en stærk luft-
strøm på udblæsningssiden af ventilatorer!
Når du åbner en inspektionsdør på ventilatorens
udblæsningsside, kan luftstrømmens hastighed og
tryk få døren til pludselig at svinge op, indtil den
bliver fanget af sikkerhedskrogen. Du kan komme til
skade.
– Vær forsigtig, når du åbner inspektionsdørene på

udblæsningssiden.

Skarpe kanter, skarpe hjørner og tynde metalplade-
dele

 FORSIGTIG!
Fare for skader fra skarpe kanter, skarpe hjørner
og tynde metaldele!
Skarpe kanter, skarpe hjørner og tynde metalplade-
dele på varmeveksleren eller på køle- eller varme-
fladen kan forårsage snit eller skrammer.
– Vær forsigtig, når du arbejder på disse kompo-

nenter.
– Bær beskyttelseshandsker, sikkerhedssko og

hjelm.

Fare for knusning.

 ADVARSEL!
Knusningsfare fra bevægelige dele!
Der er en øget risiko for knusning af kabinetter, døre,
paneler og komponenter på enheden.
– Ræk aldrig ind mellem bevægelige dele.
– Vær forsigtig, når du udfører arbejdet.
– Bær beskyttelseshandsker, sikkerhedssko og

hjelm.

Inspektions adgangsdøre der smækker i.

 ADVARSEL!
Fare for knusning fra døre som smækker ved
vinden.
Inspektionsdøre kan smække i ved vindpåvirkning,
eller hvis nogen skubber til dem utilsigtet, hvilket kan
medføre alvorlige skader på hoved og lemmer.
– Fastgør adgangsport med holde-anordning.
– Inspektionsdøre uden dørstop skal sikres mod

lukning ved hjælp af passende midler.
– Ræk ikke ind mellem døren og dørkarmen.
– Brug beskyttelseshandsker og en hjelm, når du

åbner en inspektion adgangsdør.

6.2 Før første idriftsættelse
Ventilationsaggregatet er blevet monteret, samlet og
installeret i overensstemmelse med denne vejledning.
Før første idriftsættelse skal kabinettet og følgende dele
kontrolleres for skader og korrekt placering:
 Inspektionsdøre og -åbninger
 Forseglinger
 Håndtag og løftestænger
 Tilslutninger
 Inspektionsvindue
 Paneler
Før første idriftsættelse:
 Fjern beskyttelsesfilm, hvis dette er til stede
 Kontroller enheden for utætheder
 Kontrol af inspektionsdøre og -åbninger med hensyn

til funktion og tolerance
 Justering af dørlukningen, Ä    på side  54
 Justering af inspektionsdøre, Ä    på side  54
 Opsætning af centrifugalventilatoren, Ä »Opsætning

af centrifugalventilatoren«   på side  55
 Indsæt filtrene, Ä »Filtre, indsættelse« 

på side  57
 Opsætning af varmeflade/køleflade, Ä »Idriftsæt-

telse af varmeflade/køleflade«   på side  57

Første idriftsættelse
Før første idriftsættelse  
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 Opsætning af jalousispjældene, Ä »Opsætning af
jalousispjæld«   på side  60

 Opsætning af lyddæmperen, Ä »Opsætning af lyd-
dæmpere«   på side  60

 Opsætning af den roterende varmeveksler,
Ä »Opsætning af den roterende varmeveksler«
på side  61

 Opsætning af det væskekoblede batteri, Ä »Idrift-
sættelse af det væskekoblede batteri«   på side  59

 Opsætning af pladevarmeveksleren, Ä »Opsætning
af pladevarmeveksleren«   på side  62

 Fjern beskyttelseshætterne fra kondensatafløbene,
og tilslut vandlåsen, Ä Kapitel 5.3   »Dimensione-
ring og tilslutning af kondensatafløbet« på side  41

 Rengør ventilationsaggregatet, Ä Brugsanvisning,
vedligeholdelse.

6.3 Opsætning og justering af AHU-
enhederne

6.3.1 Inspektion adgangsdøre
Dørbladet kan justeres lodret med de slidsede huller i
hængselsblokken og vandret med de slidsede huller i
hængselsbeslaget.

Det todelte hængselsbeslag gør det nemmere at
montere og fjerne inspektionsdøre. For at fjerne en
inspektionsdør skal du fjerne skruerne i hængselsbe-
slaget.

Justering af inspektionsdørene
Personale:
 HVAC tekniker
Beskyttelsesudstyr:
 Industriel sikkerhedshjelm
 Beskyttelsesbeklædning
 Beskyttelseshandsker
 Sikkerhedssko

Fig. 42: Justering af døren

1. Fjern hængselsdækslerne ( Fig. 42 /1).

Justering af døren vandret
2. Løsne skruerne på alle hængselsbeslagene

( Fig. 42 /2) på en dør.
3. Justering af døren vandret ( Fig. 42 /5).
4. Stram skruerne på hængselbeslagene

( Fig. 42 /2).
Justering af døren lodret
5. Løsne skruerne på alle hængselsblokke

( Fig. 42 /3) på en dør.
6. Justering af døren lodret ( Fig. 42 /4).
7. Spænd skruerne på hængselsblokkene

( Fig. 42 /3)
Justering af kontakttrykket

 Utætte inspektionsdøre

Ved utætheder kan kontakttrykket i låsemekanismen
i inspektionsdørene øges ved hjælp af en kompense-
ringsplade.

Kompensationspladen til dette kan bestilles hos Tek-
nisk Service: artikelnr.: A00000077107

③
②

①

Fig. 43: Justering af kontakttrykket på inspektionsdøren

8. Løsne skruerne ( Fig. 43 /1) på låsemekanismen
( Fig. 43 /2) og indsæt kompenseringspladen
( Fig. 43 /3). Monter ved at følge disse trin i
omvendt rækkefølge, og spænd skruerne.

ð Inspektionsdørene er blevet justeret.

6.3.2  Centrifugalventilator
Driftspunkt
Kontrolsystemet beregner driftspunktet og indstiller
standardindstillingsværdien for ventilatoren.

Første idriftsættelse
Opsætning og justering af AHU-enhederne   >  Centrifugalventilator
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Under idriftsættelsen skal du sikre dig, at følgende vær-
dier ikke overskrides:
 Maksimal ventilatorhastighed
 Mindste ventilatorhastighed
 Motor værdier
Du må ikke ændre afstanden mellem rotoren og bel-
lmouth indgangen.

Trykmålingsudstyr

Fig. 44: Punkt til trykmåling

1 Bellmouth indløb
2 Skillevægspanel
M1 Punkt til trykmåling i ventilatorkammeret
M2 Punkt til trykmåling på indløbet til bellmouth ind-

gangen
M3 Punkt til trykmåling foran afskærmningspanelet
Ventilatorerne kan være fabriksmonteret med trykmå-
lingsanordninger (valgfrit ekstraudstyr). Følgende tryk-
værdier måles ved trykmålepunktet ( Fig. 44 /M2) i
bellmouth indgangen ( Fig. 44 /1), trykmålepunktet
( Fig. 44 /M1) i ventilatorkammeret og trykmålepunktet
( Fig. 44 /M3) foran opdelingspanelet.

Tryk Bestemmes ud fra
Statisk ventilator trykstig-
ning

Differenstryk mellem M1
og M3

Ventilatorens effektive tryk
(D p w )

Differenstrykket mellem
M2 og M3 anvendes til at
beregne
volumenstrømningshastighed
.

Beregning af volumenflow

K-værdien er angivet på TROX-ventilatorens typeskilt
på ventilationsaggregatet.
Denne værdi kan være forskellig fra K-værdien på ven-
tilatorproducentens typeskilt (som ikke bør anvendes til
beregningen).

Opsætning af centrifugalventilatoren

 ADVARSEL!
Risiko for personskade ved forkert håndtering og
drift af ventilatorer!
Forkert håndtering, f.eks. ved at række ind i rote-
rende dele, kan føre til alvorlige kvæstelser.
– Du må ikke række ind i den bevægelige venti-

lator eller manipulere med den.
– Ventilatoren stopper ikke med det samme! Kon-

troller, at ingen dele bevæger sig, før du åbner
en inspektionsdør.

– En beskadiget eller defekt ventilator må ikke
tages i brug.

– Overskrid ikke ventilatorens maksimale kapa-
citet, f.eks. ved kraftige vibrationer eller mod et
lukket jalousispjæld.

– Sluk for AHU'en, før du begynder at arbejde på
bevægelige ventilatordele, og sikre den mod util-
sigtet start igen. Vent, indtil alle dele er gået i stå.

 ADVARSEL!
Risiko for brand på grund af beskadigede ventila-
tordele!
Slibende rotorer eller overophedede lejre kan forår-
sage brand og i sidste ende alvorlige eller endda
dødelige kvæstelser.
– En beskadiget eller defekt ventilator må ikke

tages i brug.
– Strømforbruget må ikke overstige den angivne

nominelle strøm.
– Sørg for, at den maksimale motorhastighed ikke

overskrides.

Personale:
 Faglært elektriker
Beskyttelsesudstyr:
 Beskyttelsesbeklædning
 Høreværn
 Industriel sikkerhedshjelm
 Beskyttelseshandsker
 Sikkerhedssko

1. Fjern de røde transportbeskyttelsesanordninger
fra ventilatoren.

2. Kontroller ventilatoren for transportskader, uba-
lance, korrosion og kontaminering.

3. Kontroller kanalerne og ventilatoren for fremmed-
legemer.

Første idriftsættelse
Opsætning og justering af AHU-enhederne  >  Centrifugalventilator
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4. Drej rotoren manuelt for at kontrollere, at den
bevæger sig frit.

Afstanden mellem rotoren og bellmouth ind-
gangen kan have ændret sig på grund af
vibrationer under transporten. Kontroller før
idriftsættelse, at afstanden mellem rotorens
inderste kant og den ydre overflade af bel-
lmouth indgangen er den samme overalt.

5. Spænd alle fastgørelsesskruer.
6. Kontroller lejerne, og smør dem om nødvendigt

igen.
7. Sørg for, at jalousispjældene er åbne, Ä »Opsæt-

ning af jalousispjæld«   på side  60 .
8. Kontroller ventilatorens rotationsretning ved at

tænde for motoren et øjeblik.

Nominel motoreffekt på 3 kW og derover: stjer-
nedeltastart.

I enheder med en ventilator med asynkron-
motor findes pilen, der angiver rotationsret-
ningen, på ventilatorhuset.

I enheder med en EC-ventilator starter venti-
latoren automatisk i den korrekte rotationsret-
ning.

9. Du kan ændre rotationsretningen ved at bytte om
på terminalforbindelserne.

10. Kontroller, at enheden er korrekt jordforbundet.
11. Luk alle inspektionsdøre på ventilationsaggregatet

Ä Driftsvejledning.
12. Mål strømforbruget med lukkede inspektionsdøre,

og sammenlign det med den nominelle strøm.

Hvis strømforbruget overstiger den værdi, der
er angivet på motorens typeskilt, skal du straks
slukke for ventilatoren.

13. Kontroller funktionen af antivibrationselementerne.
14. Kontroller, at ventilatoren kører jævnt og kun med

minimale vibrationer, idet du bevæger dig mod alle
mulige driftspunkter.

 BEMÆRK!
Materialeskader på grund af kraftige vibrati-
oner eller resonanser!
Vibrationer eller resonanser kan forårsage
betydelig skade på ventilatoren.
Derfor skal der foretages en vibrationskontrol
af ventilatorerne før idriftsættelse for at ude-
lukke vibrationer forårsaget af ujævn drift (uba-
lance), f.eks. på grund af transport- eller instal-
lationsskader. Vi anbefaler en vibrationstest af
ventilatorerne for mekaniske vibrationer i hen-
hold til ISO 14694.
Sørg for at tage passende forholdsregler i pro-
cessen:
– I tilfælde af usædvanlige svingninger, vibra-

tioner, temperaturer eller lejelyde skal du
straks slukke for AHU'en og informere
Ä TROX Teknisk service .

– Kontroller systemet for resonanser. Hvis
der opstår uacceptabelt høje vibrationer
ved ventilatoren i et driftspunkt, må
systemet ikke sættes i drift, eller det kri-
tiske hastighedsområde skal blokeres. Ä
Ventilatorproducentens dokumentation.

– For ventilatorer med frekvensomformer (FI)
skal du også overholde ventilatorproducen-
tens dokumentation for idriftsættelse!

15. Mål volumenstrømmen.

ð Centrifugalventilatoren er blevet opstillet.

Første idriftsættelse
Opsætning og justering af AHU-enhederne  >  Centrifugalventilator
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6.3.3  Filter
Filtre, indsættelse
Personale:
 HVAC tekniker
Beskyttelsesudstyr:
 Industriel sikkerhedshjelm
 Beskyttelsesbeklædning
 Beskyttelseshandsker
 Sikkerhedssko

– Filtre kan blive kontamineret på grund af byg-
gearbejde i bygningen, og derfor anbefaler vi,
at du udskifter alle filtre efter byggefasen og
den første idriftsættelse.

– Anvend ikke ventilationsaggregatet uden et filter.
– Der skal altid være et ekstra filterelement til

rådighed, så det ikke er nødvendigt at slukke
for ventilationsaggregatet. Opbevar filtrene på et
tørt sted uden støv, så de ikke bliver kontami-
neret eller beskadiget. Filtre må ikke anvendes
efter udløbsdatoen. Originale TROX-filtre har et
mærkat på rammen med både datoen for sidste
anvendelsesdato og oplysninger om, hvordan du
bestiller en erstatning.

1. Sørg for, at filtrene er intakte.

Defekte filtre kan blive revet i stykker under
brug og vil så ikke længere være effektive.

2. Fjern støv fra alle dele, der befinder sig i opstrøms
retning før filteret.

Rengør ventilationsaggregatet og ventilations-
kanalerne, før du installerer et filter af klasse
F9 eller højere.

3. Sæt filtrene ind i installationsunderrammen og
fastgør dem med spændeelementerne. Sørg for,
at de sidder ordentligt fast.

ð Filteret er blevet monteret.

6.3.4  Varmeflade/køleflade
Væske til varmeoverførsel med glykol

 ADVARSEL!
Sundhedsrisiko fra varmeoverførselsvæsker, der
indeholder glykol!
Varmeoverførselsvæskerne i varmefladen, køle-
fladen og det væskekoblede batteri indeholder
glykol, som kan skade dit helbred, hvis det kommer i
kontakt med din hud, hvis du sluger det, eller hvis du
indånder dampen eller disen.
– Undgå kontakt med varmeoverførselsvæsker,

der indeholder glykol.
– Arbejdet må kun udføres af kvalificerede køletek-

nikere, HVAC-teknikere eller Ä TROX tekniske
service .

– Du må ikke spise, drikke eller ryge, mens
du håndterer varmeoverførselsvæsker, der inde-
holder glykol.

– Vask dine hænder, når du afbryder eller afslutter
dit arbejde.

– Hvis du er kommet i kontakt med en varme-
overførselsvæske, der indeholder glykol, skal du
følge de førstehjælpsanvisninger, der er angivet
på sikkerhedsdatabladet for varmeoverførsels-
væsken.

– Når du skal håndtere en varmeoverførsels-
væske, der indeholder glykol, skal du bære
det personlige beskyttelsesudstyr, der er angivet
i sikkerhedsdatabladet for varmeoverførselsvæ-
sken.

Idriftsættelse af varmeflade/køleflade
Personale:
 HVAC tekniker
Beskyttelsesudstyr:
 Industriel sikkerhedshjelm
 Beskyttelsesbeklædning
 Beskyttelseshandsker
 Sikkerhedssko

Sørg for, at de maksimale trykværdier, der er angivet
i de tekniske data, ikke overskrides.

Brug passende foranstaltninger til at beskytte vand-
systemet mod frost. Frostbeskyttelse kan opnås med
en vand-glykol-blanding eller med en særlig termo-
stat med frostsikring.

Første idriftsættelse
Opsætning og justering af AHU-enhederne  >  Varmeflade/køleflade
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 Optimal udluftning

For at opnå den bedst mulige udluftning anbefaler vi,
at der installeres en aflufter på stedet på det højeste
punkt i systemet; se Ä    på side  44 .

1. Kontroller, at fremløb- og returtilslutningerne er
korrekte.

2. Kontroller, at beslagene er korrekt monteret.
3. Skyl systemet for at fjerne eventuel kontamine-

ring.
4. Åbn udlufterskruer (medmindre der er installeret

automatiske udluftere).

Fordampere: Så snart du åbner forbindelsen til
varmeveksleren, skal det indeholdte nitrogen-
beskyttelsesgasindhold slippe ud med en hvis-
lende lyd. Hvis denne lyd ikke forekommer, er
det tegn på en lækage, som skal udbedres
inden idriftsættelse.

5.

Til glykol-vand-blandinger anbefaler vi færdige
blandinger som klar til brug. Se det ordrespe-
cifikke datablad for ventilationsaggregatet fra
TROX for at få oplysninger om blandingsfor-
holdet.

Det korrekte blandingsforhold er vigtigt:

– For meget glykol vil forringe ydeevnen
– For lidt glykol kan føre til frostskader

.

Der må kun anvendes en af følgende glykoler
til ventilationsaggregatet:

– Propylenglycol
– Ethylenglycol

Hæld langsomt varmeoverførselsvæsken ind i var-
meveksleren på det laveste punkt i systemet.
Efterhånden som du fylder systemet, skal du kon-
trollere, at alle udvendige og indvendige skruefor-
bindelser og tilslutninger er tætte.

6. Udluft varme-/kølefladen ved at åbne den øvre
studs og aftapningsskruen.

Hvis fladen ikke er korrekt udluftet, kan der
dannes luftbobler, som kan forringe ydeevnen.

7. Luk eventuelle udlufterskruer.
8. Rengør kondensatbakken og afløb.

9. Opsæt dråbeudskilleren.
10. Fyld vandlåsen med vand.

 BEMÆRK!
Risiko for skade på ejendom!
– Når du strammer gevindforbindelser, skal du

sørge for at bruge et egnet værktøj (f.eks.
en vandpumpetang) til at modvirke spændings-
kraften, da du ellers utilsigtet kan beskadige
delene.

11. Kontroller flangeskrueforbindelserne, og stram
dem om nødvendigt.

ð Varmefladen/kølefladen er blevet monteret.

6.3.5 Elektrisk luftvarmer
Personale:
 Faglært elektriker
Beskyttelsesudstyr:
 Beskyttelsesbeklædning
 Høreværn
 Industriel sikkerhedshjelm
 Beskyttelseshandsker
 Sikkerhedssko

I ventilationsaggregater med X-CUBE Control
(styringer) fungerer både temperaturovervågningen
og sikkerhedstemperaturbegrænseren uafhængigt af
hinanden for at sikre, at der ikke opstår uacceptabel
overophedning ved den elektriske luftvarmer.
For ventilationsaggregater med fremmed styring skal
der træffes foranstaltninger på stedet for at forhindre
uønskede temperaturoverskridelser. I den forbindelse
skal producentens dokumentation overholdes, se ved-
hæftede fil.

 FORSIGTIG!
Beskyttelse mod overophedning
Den elektriske luftvarmer skal installeres således, at
varmeelementerne ikke kan starte op, før den tilsig-
tede luftmængde er nået. Den elektriske luftvarmer
skal sættes ud af drift, så snart volumenstrømmen
reduceres til et niveau, der ikke er tilladt, eller når
ventilatoren slukkes.
For at forhindre en temperaturoverskridelse, der ikke
er tilladt, skal der installeres to temperaturbegræn-
sende anordninger i ventilationsaggregatet uafhæn-
gigt af hinanden (temperaturovervågning og sikker-
hedstemperaturbegrænser).

Første idriftsættelse
Opsætning og justering af AHU-enhederne  > Elektrisk luftvarmer
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6.3.6  Run-around-coil system
Det væskekoblede batteri må først tages i brug, når
hele systemet er blevet professionelt tilsluttet og kontrol-
leret (både det hydrauliske og det elektriske system).
Disse kontroller skal registreres, og resultaterne skal
være tilgængelige på tidspunktet for idriftsættelsen.

Væske til varmeoverførsel med glykol

 ADVARSEL!
Sundhedsrisiko fra varmeoverførselsvæsker, der
indeholder glykol!
Varmeoverførselsvæskerne i varmefladen, køle-
fladen og det væskekoblede batteri indeholder
glykol, som kan skade dit helbred, hvis det kommer i
kontakt med din hud, hvis du sluger det, eller hvis du
indånder dampen eller disen.
– Undgå kontakt med varmeoverførselsvæsker,

der indeholder glykol.
– Arbejdet må kun udføres af kvalificerede køletek-

nikere, HVAC-teknikere eller Ä TROX tekniske
service .

– Du må ikke spise, drikke eller ryge, mens
du håndterer varmeoverførselsvæsker, der inde-
holder glykol.

– Vask dine hænder, når du afbryder eller afslutter
dit arbejde.

– Hvis du er kommet i kontakt med en varme-
overførselsvæske, der indeholder glykol, skal du
følge de førstehjælpsanvisninger, der er angivet
på sikkerhedsdatabladet for varmeoverførsels-
væsken.

– Når du skal håndtere en varmeoverførsels-
væske, der indeholder glykol, skal du bære
det personlige beskyttelsesudstyr, der er angivet
i sikkerhedsdatabladet for varmeoverførselsvæ-
sken.

Idriftsættelse af det væskekoblede batteri
Personale:
 HVAC tekniker
Beskyttelsesudstyr:
 Industriel sikkerhedshjelm
 Beskyttelsesbeklædning
 Beskyttelseshandsker
 Sikkerhedssko

Sørg for, at de maksimale trykværdier, der er angivet
i de tekniske data, ikke overskrides.

Brug passende foranstaltninger til at beskytte vand-
systemet mod frost. Frostbeskyttelse kan opnås med
en vand-glykol-blanding eller med en særlig termo-
stat med frostsikring.

 Optimal udluftning

For at opnå den bedst mulige udluftning anbefaler
vi, at der installeres udluftere leveret af andre på
det højeste punkt i systemet, se Ä »Opsætning og
tilslutning af den hydrauliske enhed«   på side  47 .

1. Kontroller, at fremløb- og returtilslutningerne er
korrekte.

2. Kontroller, at beslagene er korrekt monteret.
3. Skyl systemet for at fjerne eventuel kontamine-

ring.
4. Kontroller det væskekoblede batteri for lækager.
5. Åbn udlufterskruer (medmindre der er installeret

automatiske udluftere).
6.

Til glykol-vand-blandinger anbefaler vi færdige
blandinger som klar til brug. Se det ordrespe-
cifikke datablad for ventilationsaggregatet fra
TROX for at få oplysninger om blandingsfor-
holdet.

Det korrekte blandingsforhold er vigtigt:

– For meget glykol vil forringe ydeevnen
– For lidt glykol kan føre til frostskader

Der må kun anvendes en af følgende glykoler
til ventilationsaggregatet:

– Propylenglycol
– Ethylenglycol

Hæld langsomt varmeoverførselsvæsken ind i var-
meveksleren på det laveste punkt i systemet.
Efterhånden som du fylder systemet, skal du kon-
trollere, at alle udvendige og indvendige skruefor-
bindelser og tilslutninger er tætte.

7. Udluft varme-/kølefladen ved at åbne den øvre
studs og aftapningsskruen.

Hvis fladen ikke er korrekt udluftet, kan der
dannes luftbobler, som kan forringe ydeevnen.

Første idriftsættelse
Opsætning og justering af AHU-enhederne  >  Run-around-coil system
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8. Luk eventuelle udlufterskruer.
9. Rengør kondensatbakken og afløb.
10. Opsæt dråbeudskilleren.
11. Fyld vandlåsen med vand.

 BEMÆRK!
Risiko for skade på ejendom!
– Når du strammer gevindforbindelser, skal du

sørge for at bruge et egnet værktøj (f.eks.
en vandpumpetang) til at modvirke spændings-
kraften, da du ellers utilsigtet kan beskadige
delene.

12. Kontroller flangeskrueforbindelserne, og stram
dem om nødvendigt.

ð Det væskekoblede batteri er blevet monteret.

6.3.7  Jalousispjæld
Bevægelige dele på jalousispjæld

 ADVARSEL!
Knusningsfare på grund af bevægelige dele!
Lukning af jalousispjæld kan knuse dine hænder og
arme.
– Ræk ikke mellem spjældbladene.
– Forhindrer adgang til knusningssteder: Der kan 

enten monteres dæmpere på kanalerne eller 
anvendes fastmonterede afskærmninger.

– Før du åbner en inspektionsdør, skal du slukke 
for ventilationsaggregatet og sikre det mod util-
sigtet start.

Opsætning af jalousispjæld
Indstil AHU-styresystemet på en sådan måde, at venti-
latoren ikke kører mod et lukket spjæld.
TROX påtager sig intet ansvar for skader som følge
af forkert betjening. For at undgå skader som følge af
trykstød fra brandspjæld skal der installeres overtryks-
spjæld.

TROX kan ikke garantere lækagefri spjæld, hvis
aktuatorerne leveres og installeres af andre.

Elektriske spjæld
Personale:
 HVAC tekniker
Beskyttelsesudstyr:
 Industriel sikkerhedshjelm

 Beskyttelsesbeklædning
 Beskyttelseshandsker
 Sikkerhedssko

Indstil koblingen på en sådan måde, at dreje-
vinklen er 90 , og at spjældene lukker helt.

ð Der er opsat elektriske jalousispjæld.

Koblede spjæld (til pladevarmeveksler)
Personale:
 HVAC tekniker
Beskyttelsesudstyr:
 Industriel sikkerhedshjelm
 Beskyttelsesbeklædning
 Beskyttelseshandsker
 Sikkerhedssko

1. Kontroller, at friktionsspærringen af forbindelsen
er korrekt.

2. Kontroller rotationsretningen, og sørg for, at bla-
dene åbner og lukker helt.

3. Kontroller, at alle skrueforbindelser og tilslutninger
er tætte.

ð De koblede jalousispjæld er er blevet indstillet.

6.3.8  Lyddæmper
Opsætning af lyddæmpere
Splitterfyldet er fremstillet af ikke-brændbart absorbe-
rende materiale i henhold til DIN 4102.
Personale:
 HVAC tekniker
Beskyttelsesudstyr:
 Industriel sikkerhedshjelm
 Beskyttelsesbeklædning
 Beskyttelseshandsker
 Sikkerhedssko

Kontroller splittere for skader og kontaminering.

ð Lyddæmperen er blevet monteret.

Første idriftsættelse
Opsætning og justering af AHU-enhederne  >  Lyddæmper

Ventilationsaggregat X-CUBE60



6.3.9  Roterende varmeveksler

 ADVARSEL!
Risiko for personskade på grund af roterende
dele!
Forkert håndtering, f.eks. ved at række ind i rote-
rende dele, kan føre til alvorlige kvæstelser.
Ræk aldrig ind i eller manipuler lagermassen
– Sluk for systemet, før du begynder at arbejde på

bevægelige dele af den roterende varmeveksler,
og sikre det mod utilsigtet start igen. Vent, indtil
alle dele er gået i stå.

– En beskadiget eller defekt roterende varmevek-
sler må ikke tages i brug.

Justering af den roterende varmeveksler
Lagringsmassen i den roterende varmeveksler er
fabriksindstillet. Det kan være nødvendigt at tilpasse
lagermassen til de faktiske installationsforhold, se pro-
ducentens dokumentation.

Opsætning af den roterende varmeveksler
Personale:
 HVAC tekniker
Beskyttelsesudstyr:
 Beskyttelsesbeklædning
 Høreværn
 Industriel sikkerhedshjelm
 Beskyttelseshandsker
 Sikkerhedssko

Sørg for, at de tilladte værdier for parametre som
temperaturer eller differenstryk ikke overskrides.

1. Kontroller, om systemet er blevet installeret kor-
rekt.

2. Kontroller den roterende varmeveksler for frem-
medlegemer.

3. Kontroller rotoren for friløb i henhold til producen-
tens dokumentation!

4. Kontroller rotorens rotationsretning, og ændre den
om nødvendigt på motorstyringen. Følg producen-
tens betjeningsvejledning.

Hvis varmeveksleren omfatter en renblæ-
sningssektor, passerer den roterende lagrings-
masse fra udsugningsluften via renblæsnings-
sektoren til tilførselsluften.

5. Kontroller, at kontrolmodulet fungerer korrekt.
6. Kontroller spændingen af drivremmen.
7. Indstil aktuatoren i henhold til producentens doku-

mentation.
8. Kontroller tætningerne for kontakttryk i henhold til

producentens dokumentation, og juster om nød-
vendigt.

ð Den roterende varmeveksler er blevet mon-
teret.

Opsætning af driftudstyret
Personale:
 Faglært elektriker
Beskyttelsesudstyr:
 Beskyttelsesbeklædning
 Høreværn
 Industriel sikkerhedshjelm
 Beskyttelseshandsker
 Sikkerhedssko

Vi anbefaler, at du kontrollerer drivremspændingen
regelmæssigt i de første 400 driftstimer.
1. Åbn inspektionspanelet på det angivne hjørne af

rotorhuset.
2. Kontroller, om drivremmen har tilstrækkelig spæn-

ding; om nødvendigt skal remmen afkortes på føl-
gende måde:

Afkortning af drivremmen
3. Åbn låsen.
4. Afkort remmen efter behov.
5. Luk låsen.
6. Luk inspektionspanelet.
Kontrol af motoren
7. Sørg for, at motoren er forsvarligt fastgjort.

ð Driftsudstyret er blevet installeret.

Første idriftsættelse
Opsætning og justering af AHU-enhederne  >  Roterende varmeveksler
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6.3.10  Pladevarmeveksler
Opsætning af pladevarmeveksleren
Personale:
 HVAC tekniker
Beskyttelsesudstyr:
 Industriel sikkerhedshjelm
 Beskyttelsesbeklædning
 Beskyttelseshandsker
 Sikkerhedssko

 BEMÆRK!
Risiko for beskadigelse af ejendom ved ekstremt
trykfald!
Et ekstremt trykfald mellem til- og fraluftstrømmene
kan beskadige varmeveksleren.
– Sørg for, at det maksimale differenstryk (ca. 1000

Pa, afhængigt af enhedens konstruktion) ikke
overskrides.

– Kontroller differenstryk på trykregulatorer i hen-
hold til de angivne intervaller.

Kontroller og rengør om nødvendigt pladevarme-
veksleren for at fjerne fremmedlegemer og konta-
minering.

ð Pladevarmeveksleren er sat op.

6.3.11  Luftfugter
Opsætning af luftfugteren
Personale:
 HVAC tekniker
Beskyttelsesudstyr:
 Beskyttelsesbeklædning
 Industriel sikkerhedshjelm
 Høreværn
 Beskyttelseshandsker
 Sikkerhedssko

Placeringen af dråbeudskillingskassetterne kan have
ændret sig på grund af vibrationer under transporten.

Hvis der er mellemrum mellem kassetterne, kan dug
fra luftfugtermodulet trænge ind i enheden og samle
sig til vand.

1. Kontroller placeringen af hver enkelt dråbeudskil-
lelseskassette i luftfugteren. Hvis der er et mel-
lemrum mellem to kassetter, skal du justere kas-
setternes position.
Dråbeudskillingskassetterne er anbragt i to
rækker, forskudt bag hinanden, så afstandsmå-
lene på opstrøms- og nedstrømssiden af luftfug-
teren skal kontrolleres. Det kan være nødvendigt
at afbryde kanalerne for at få adgang til kasset-
terne.

2.
 BEMÆRK!

Sørg for at overholde luftfugterproducentens
anvisninger for idriftsættelse.

3. Kontroller vandtilslutninger og vandrør, der er
installeret i ventilationsaggregatet, for utætheder.
Spænd skrueforbindelserne igen i tilfælde af utæt-
heder.

ð Luftfugteren er nu klar til brug.

6.3.12 Elektrisk system
Personale:
   Faglært elektriker
Beskyttelsesudstyr:
 Beskyttelsesbeklædning
 Høreværn
 Industriel sikkerhedshjelm
 Beskyttelseshandsker
 Sikkerhedssko

Før idriftsættelse skal det elektriske system testes i hen-
hold til IEC 60364-6 (VDE 0100-600). Som en del af
denne test skal det kontrolleres, at alle kontakter er
korrekt placeret. Dette gælder især for motorklemmer,
sikringer, lokale isolatorer osv.

Første idriftsættelse
Opsætning og justering af AHU-enhederne  > Elektrisk system
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6.4 Start af ventilationsaggregatet
6.4.1 Før du starter AHU'en
Før du tænder for ventilationsaggregatet, skal du sikre
dig, at følgende krav er opfyldt:
 Er ventilationsaggregatet blevet kontrolleret for

skader?
 Er transportsikringen blevet fjernet?
 Er filtrene blevet monteret?
 Er alle inspektionsdøre og -åbninger blevet justeret

og lukket?
 Er alle kanalerne i AHU'en blevet tilsluttet?
 Er AHU'en og de tilsluttede kanaler blevet testet for

eventuelle utætheder?
 Er ventilationsaggregatets indre blevet rengjort?
 Er alle vandlåse blevet fyldt med vand?
 Opfylder strømforsyningen og forsyningen af drifts-

væsker alle krav?
 Er alt sikkerhedsudstyret blevet installeret? Virker

det korrekt?
 Er alle elektriske forbindelser udført og sikret i

overensstemmelse med de relevante nationale stan-
darder?

 Er varmefladen/kølefladen blevet tilsluttet og fyldt
korrekt?

 Er centrifugalventilatoren blevet indstillet?
 Er jalousispjældene blevet monteret?
 Er lyddæmperen blevet indstillet?
 Er den roterende varmeveksler blevet opstillet?
 Er det væskekoblede batteri blevet fyldt korrekt?
 Er pladevarmeveksleren blevet opsat?
 Er miljøbetingelserne for korrekt anvendelse

opfyldt?

6.4.2 Start
Personale, der er kvalificeret til at starte ventilati-
onsaggregatet
Kun særligt uddannede personer må starte ventilations-
aggregatet.
Følg instruktionerne i betjeningsvejledningen til ventilati-
onsaggregatet.
Hvis enheden ikke er udstyret med indbygget styring,
dvs. hvis styringen er leveret af andre, skal du følge
leverandørens anvisninger.

Første idriftsættelse
Start af ventilationsaggregatet   > Start
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7 Fjernelse og bortskaffelse
7.1 Sikkerhedsanvisninger vedrørende

demontering og bortskaffelse
Forkert demontering

 FARE!
Livsfare ved forkert montering og demontering!
Forkert montering eller demontering kan medføre
risici for liv og lemmer samt miljømæssige farer.
– Før du begynder demonteringen, skal du fra-

koble alle elektriske kabler på professionel vis.
– Kun en dygtig kvalificeret elektriker skal

afbryde strømforsyningen ..
– Sørg for, at der ikke er spænding til stede.

– Før du påbegynder demonteringen, skal du
dræne alle driftsvæsker korrekt.
– Frakobl rør og slanger til driftsvæsker.
– Sørg for, at driftsvæsker bortskaffes korrekt.

– Hvis du har spørgsmål vedrørende demonte-
ring, henvises til monteringsvejledningen i denne
manual.
Vær opmærksom på komponentfabrikantens
dokumentation.

– Kun uddannet specialpersonale skal fjerne kom-
ponenter.

– Brug om nødvendigt yderligere personlige vær-
nemidler til udendørs installationer, f.eks. en sik-
kerhedssele.

Forkert transportudstyr

 ADVARSEL!
Livsfare ved at bruge ukorrekt transportudstyr!
Hvis kolli løftes uden passende transportudstyr, og
hvis de ikke er ordentligt sikret, kan de falde ned og
føre til dødelige skader.
– Flyt komponenter kun i den position, hvor de skal

installeres.
– Stå klart af hængende last.
– Flyt ikke ekstra belastninger oven på en kolli.
– Brug kun de tilsigtede forankringspunkter.
– Sørg for, at rør, kanaler og kabler ikke belastes.
– Brug kun godkendt løfteudstyr og stropper, der er

egnede og tilstrækkelige til den belastning, der
skal bæres.

– Bind ikke reb og kæder, ikke lav knuder eller læg
dem på skarpe kanter.

– Brug kun løfteudstyr til at løfte pakker eller
enheder, ikke til at skubbe eller trække dem.

– Sørg for, at reb, bælter og kæder ikke vrider.
– Sørg for, at transportudstyret er korrekt monteret,

fastgjort og sikret, før du bruger det til at løfte
noget.

– Sikre alle døre, spjæld og paneler.
– Kolli flyttes uden ujævne bevægelser, læg dem

ned når du forlader din arbejdsplads.
– Løfteøjer er kun beregnet til engangsbrug og

ikke til permanent ophængning af gods.
– Transportrør er kun beregnet til engangsbrug og

ikke til permanent ophængning af gods.
Ä 2.4   »Resterende risici« på side  8

Ubalancerede belastninger og tyngdepunkt

 ADVARSEL!
Fare for skade ved at falde eller vælte belast-
ninger!
Belastningerne kan være ubalancerede, dvs. tyngde-
punktet er måske ikke tydeligt. Hvis lasten ikke er
korrekt fastgjort til løfteudstyret, kan den vælte og
falde ned. Faldning eller omladning af belastninger
kan medføre alvorlige skader.
– Når du bruger en kran til at bevæge belastninger, 

skal du sørge for, at belastningens tyngdepunkt 
ligger direkte under kranekrogen.

– Løft en belastning omhyggeligt og hold øje med 
den for at se om den vil blive på plads. Skift om 
nødvendigt anhugning.

Fjernelse og bortskaffelse
Sikkerhedsanvisninger vedrørende demontering og ...  
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Fare for knusning.

 ADVARSEL!
Knusningsfare fra bevægelige dele!
Der er en øget risiko for knusning af kabinetter, døre,
paneler og komponenter på enheden.
– Ræk aldrig ind mellem bevægelige dele.
– Vær forsigtig, når du udfører arbejdet.
– Bær beskyttelseshandsker, sikkerhedssko og

hjelm.

Inspektions adgangsdøre der smækker i.

 ADVARSEL!
Fare for knusning fra døre som smækker ved
vinden.
Inspektionsdøre kan smække i ved vindpåvirkning,
eller hvis nogen skubber til dem utilsigtet, hvilket kan
medføre alvorlige skader på hoved og lemmer.
– Fastgør adgangsport med holde-anordning.
– Inspektionsdøre uden dørstop skal sikres mod

lukning ved hjælp af passende midler.
– Ræk ikke ind mellem døren og dørkarmen.
– Brug beskyttelseshandsker og en hjelm, når du

åbner en inspektion adgangsdør.

Skarpe kanter, skarpe hjørner og tynde metalplade-
dele

 FORSIGTIG!
Fare for skader fra skarpe kanter, skarpe hjørner
og tynde metaldele!
Skarpe kanter, skarpe hjørner og tynde metalplade-
dele på varmeveksleren eller på køle- eller varme-
fladen kan forårsage snit eller skrammer.
– Vær forsigtig, når du arbejder på disse kompo-

nenter.
– Bær beskyttelseshandsker, sikkerhedssko og

hjelm.

 MILJØ!
Risiko for miljøskader på grund af ukorrekt bort-
skaffelse af varer og emballage!
Forkert bortskaffelse kan skade miljøet.
– Bortskaf elektronisk affald, elektroniske kompo-

nenter og driftsvæsker (kølemiddel, kompressor-
olie, smøremidler osv.) gennem et godkendt spe-
cialiseret bortskaffelsesfirma.

7.2 Demontering
Personale:
 HVAC tekniker
 Faglært elektriker
Beskyttelsesudstyr:
 Industriel sikkerhedshjelm
 Beskyttelsesbeklædning
 Høreværn
 Beskyttelseshandsker
 Sikkerhedssko

1.

2.

3.
4.
5.

Afbryd elektriske kabler.
Sørg for, at der ikke er spænding til stede.
Fjern alle driftsvæsker.
Kassér alle driftsvæsker korrekt.
Frakobl rør og slanger til driftsvæsker.
Åbne alle modulstik og bundrammer.
Fjern de forskellige komponenter i enheden.
Brug egnet transportudstyr til at flytte enhedskom-
ponenter væk fra stedet.

7.3 Bortskaffelse
Hvis der ikke er nogen retur- eller bortskaffelsesaftale,
skal eventuelle demonterede komponenter bortskaffes
af et godkendt specialfirma.
Komponenter, der ikke længere er påkrævet, skal gen-
anvendes:
 Skrot metallerne.
 Tag plastikdele, der skal genanvendes
 Kassér andre komponenter og affald på en pas-

sende måde, dvs. afhængigt af deres materialegen-
skaber.

Fjernelse og bortskaffelse
Bortskaffelse  
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Fjernelse og bortskaffelse
Bortskaffelse 

Elektriske og elektroniske komponenter
Elektriske og elektroniske komponenter kan indeholde 
materialer og stoffer, der er sundheds og miljøfarlige, og 
som ikke må komme ind i husholdnings- og kommercielt 
affald.
Da elektriske og elektroniske komponenter også kan 
indeholde genbrugsmaterialer (fx ædelmetaller, skal de 
leveres til genbrug eller bortskaffelse af et specialiseret 
bortskaffelsesfirma.

Kemikalier
Kemikalier (opløsningsmidler, rengøringsmidler, drifts-
væsker mv påvirker luft, jord, vand og menneskers 
sundhed på forskellige måder. I nogle tilfælde kan vær-
difulde stoffer udvindes fra dem.
Kemikalier må derfor ikke komme ud i luften, jorden, 
kloaksystemet, overfladevand eller grundvandet.
Få et godkendt specialiseret bortskaffelsesfirma til at 
genvinde eller bortskaffe kemikalier.

Kølemiddel R-410A
Kølemidler kan indeholde stoffer, der er giftige og far-
lige for miljøet, eller som frigiver farlige nedbrydnings-
produkter. Disse må ikke frigives til miljøet. Bestil et 
specialiseret bortskaffelsesfirma til at bortskaffe farlige 
stoffer og materialer.

Kølevæske, glykol
Kølevæsker kan indeholde stoffer som er giftige og 
udgør en fare for miljøet. De må ikke frigives til miljøet. 
Bestil et specialiseret bortskaffelsesfirma til at bortskaffe 
farlige stoffer og materialer.

Batterier
Batteriekomponenter er giftige og udgør en fare for 
omgivelsene. Batterier må ikke bortskaffes med hus-
holdningsaffald. Batterier må kun bortskaffes af lokal 
godkendte specialfirmaer.

Smøremidler
Smøremidler som fedtstoffer og olier indeholder giftige 
stoffer. De må ikke frigives til miljøet. Bestil et speciali-
seret bortskaffelsesfirma til at bortskaffe farlige stoffer 
og materialer.

Kompressor olie
Kompressorolie må ikke komme i kloakeringssystemer 
eller vandområder. Bestil et specialiseret bortskaffelses-
firma til at bortskaffe farlige stoffer og materialer.
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8 Ordliste
Fraluft – ETA
Luft, der strømmer ud af et klimatiseret rum.

Fagkvalificerede køleteknikere
Kvalificerede køleteknikere er uddannet inden for køle-
teknik, og de kender de relevante standarder og ret-
ningslinjer. Der skal foreligge beviser for den relevante 
erfaring, der er anført. Kvalificerede køleteknikere er 
personer, der har tilstrækkelig faglig eller teknisk uddan-
nelse, viden og erfaring til at kunne arbejde på kølesy-
stemer, forstå eventuelle potentielle farer i forbindelse 
med det pågældende arbejde og genkende og undgå 
eventuelle risici.

HVAC tekniker
HVAC-teknikere er personer, der har en tilstrækkelig 
faglig eller teknisk uddannelse inden for det område, de 
arbejder inden for, for at kunne udføre deres opgaver 
på det ansvarsområde, de er tildelt, og i overensstem-
melse med de relevante retningslinjer, sikkerhedsforsk-
rifter og instruktioner. HVAC-teknikere er personer, der 
har dybdegående viden og færdigheder i forbindelse 
med HVAC-systemer; de er også ansvarlige for den pro-
fessionelle udførelse af det pågældende arbejde.

Indendørs luft – IDA
Luft i et klimatiseret indendørsrum.

Kvalificeret elektriker
Kvalificerede elektrikere er personer, der har tilstræk-
kelig faglig eller teknisk uddannelse, viden og erfaring 
til at kunne arbejde på elektriske systemer, forstå poten-
tielle farer i forbindelse med det pågældende arbejde og 
genkende og undgå eventuelle risici.

Luftoverførsel – TRA
Luft, der strømmer fra et klimatiseret indendørs rum til 
et andet klimatiseret indendørs rum.

ODA – Frisk luft
Ubehandlet luft, der strømmer gennem et indløb ind i 
ventilationsaggregatet eller en bygning.

Recirkuleret luft – RCA
Udsugningsluft, der bliver genbehandlet i ventilationsag-
gregatet og igen leveret til et indendørs rum.

Sekundær luft – SEC
Luft, der klimatiseres og derefter leveres til det samme 
rum, hvorfra den blev udsuget.

Tilluft – SUP
Luft, der tilføres et klimatiseret internt rum; det er også 
klimatiseret luft, der kommer ind i et ventilationaggregat.

Afkastluft – EHA
Luft, der strømmer fra et indendørs rum til udenfor.

Ordliste
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Installation af kanaler...........................................  39
Montering.............................................................  25
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installation............................................................  36
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Lyddæmpere........................................................  60
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Roterende varmeveksler......................................  61
Væskekoblet batteri.............................................  59
Start......................................................................  63
Varmeflade/køleflade...........................................  57
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hydraulisk enhed.......................................................  47
Højde på vandlås......................................................  42
I
Idriftsættelse af centrifugalventilatoren.....................  55
Idriftsættelse af luftfugter...........................................  62
Inspektion adgangsdøre

Lækage................................................................  54
Installation

Bundramme propper............................................  38
Dampvarmeveksler, tilslutning.............................  45
Højde på vandlås.................................................  42
Kondensatafløb....................................................  43
Netværksforbindelse............................................  52
Tilslutning af vandlås............................................  43
Tilslutning af varmefladen/kølefladen...................  44
Tilslutning til det centrale BMS.............................  51
Vibrationsdæmpende tilslutning...........................  27
Væskekoblet batteri.............................................  46

Installation af kanaler................................................  39
Installation af tilbehør................................................  39
Installationssted, krav

Installationsrum....................................................  22
J
Justering af dråbeudskilleren....................................  62
Justering af jalousispjæld..........................................  60
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Krav
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Montering.............................................................  25
Start......................................................................  63
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Lækage

Inspektion adgangsdøre.......................................  54
M
Mellemramme, fastgørelse af afdækningslister........  38
Miljøbeskyttelse

Elektriske og elektroniske komponenter..............  66
Kemikalier............................................................  66

Montering
AHU-kabinetter til udendørs installation...............  36
Kanaler.................................................................  39
Mellemramme, fastgørelse af afdækningslister...  38
Montering af AHU-enheder oven på hinanden.....  26
Montering af AHU-kabinetter................................  25
Pladevarmeveksler...............................................  29
Tagsegmenter......................................................  36
Tilbehør................................................................  39
Vejrhætte..............................................................  37

Montering af bundrammepropper..............................  38
Montering af tagsegmenterne...........................  36 ,  37
Montering af vejrhætte..............................................  37
O
Opbevaring................................................................  18
Ophavsret....................................................................  3
Opsætning og montering...........................................  21
P
Pakker

Opbevaring...........................................................  18
Transport..............................................  12 ,  13 ,  16
Udpakning............................................................  19

Personale....................................................................  7
Pladevarmeveksler....................................................  62

Montering.............................................................  29
R
Resterende risici.........................................................  8
Roterende varmeveksler...........................................  61

Opsætning af driftudstyret....................................  61
Run-around-coil system / Væskekoblet batteri

Idriftsættelse.........................................................  59

S
Service........................................................................  3
Specifikke farer...........................................................  8
Start...........................................................................  63
Suspenderede laster...................................................  8
Symboler.....................................................................  4

På emballagen.....................................................  11
Systemejer..................................................................  7
Systemejerens forpligtelser.........................................  7
T
Teknisk service............................................................ 3
Tilslutning af vandlås.................................................  43
Transport

Gaffeltruck eller palleløfter...................................  12
Kontrol ved levering..............................................  11
Kran og løfteøjer...................................................  14
Kran og transportrør.............................................  16
Kran og øjemøtrikker............................................  15
Levering................................................................  11

Transportbeskyttelse.........................................  13 ,  19
Transportremme................................................  13 ,  19
Transportrør..............................................................  19
Transportskader........................................................  11
U
Udpakning.................................................................  19
Ulykke.......................................................................  10
V
Varmeflade

Idriftsættelse.........................................................  57
Installation............................................................  44

Ventilationsaggregat
Elektrisk tilslutning................................................  51
Idriftsættelse.........................................................  53
Installation af tilbehør...........................................  39

Ventilator.....................................................................  9
Vibrationer, forebyggelse..........................................  23
Vibrationsdæmpende................................................  23
Væskekoblet batteri

Tilslutning.............................................................  46
X
X-CUBE ......................................................................  6
X-CUBE komponenter.................................................  6

Indeks

Ventilationsaggregat X-CUBE 69



© TROX GmbH 2016

TROX Danmark A/S
Uraniavej 6,
8700 Horsens
Danmark

+45 4914 6633
Email: trox-dk@troxgroup.dk 
www.trox.dk


	1 Oversigt
	2 Sikkerhed
	2.1 Systemejerens ansvar
	2.2 Krav til personale
	2.3 Personligt beskyttelsesudstyr
	2.4 Resterende risici
	2.5 Adfærd i tilfælde af farlige situationer eller ulykker

	3 Transport og opbevaring
	3.1 Levering af ventilationsaggregatet
	3.1.1 Komplette og delvise enheder
	3.1.2 Symboler på emballagen

	3.2 Kontrol ved levering
	3.3 Flytning af pakker
	3.3.1 Sikkerhedsanvisninger vedrørende transport
	3.3.2 Flytning af pakker med en gaffeltruck eller palleløfter
	3.3.3 Flytning af pakker med en kran

	3.4 Opbevaring og funktionel integritet
	3.4.1 Opbevaring
	3.4.2 Funktionel integritet af komponenter

	3.5 Udpakning
	3.5.1 Fjernelse af transportsikringsanordninger


	4 Opsætning og montering
	4.1 Sikkerhedsanvisninger
	4.2 Installationssted, krav
	4.2.1 Krav til indendørs installation
	4.2.2 Krav til udendørs installation

	4.3 Forebyggelse af vibrationer og strukturbåren støj
	4.4 Opsætning og montering af ventilationsaggregatet
	4.4.1 Opsætning af AHU'en eller AHU-enhederne
	4.4.2 Montering af AHU-kabinetter
	4.4.3 Montering af pladevarmeveksleren
	4.4.4 Yderligere monteringstrin for udendørs enheder
	4.4.5 Installation af tilbehør


	5 Installation
	5.1 Sikkerhedsanvisninger vedrørende installation
	5.2 Før installation
	5.3 Dimensionering og tilslutning af kondensatafløbet
	5.4  Tilslutning af varmespiralen/kølespiralen
	5.5  Tilslutning af dampvarmeveksleren
	5.6  Tilslutning af det væskekoblede batteri
	5.7 Ledningsføring
	5.8 Tilslutning af ventilationsaggregatet til strømforsyningen
	5.9 Integration af ventilationsaggregatet med det centrale BMS
	5.10 Tilslutning af kontrolenhederne til din pc eller dit lokale netværk

	6 Første idriftsættelse
	6.1 Sikkerhedsanvisninger vedrørende første idriftsættelse
	6.2 Før første idriftsættelse
	6.3 Opsætning og justering af AHU-enhederne
	6.3.1 Inspektion adgangsdøre
	6.3.2  Centrifugalventilator
	6.3.3  Filter
	6.3.4  Varmespiral/kølespiral
	6.3.5 Elektrisk luftvarmer
	6.3.6  Run-around-coil system
	6.3.7  Multileaf spjæld
	6.3.8  Lyddæmper
	6.3.9  Roterende varmeveksler
	6.3.10  Pladevarmeveksler
	6.3.11  Luftfugter
	6.3.12 Elektrisk system

	6.4 Start af ventilationsaggregatet
	6.4.1 Før du starter AHU'en
	6.4.2 Start


	7 Fjernelse og bortskaffelse
	7.1 Sikkerhedsanvisninger vedrørende demontering og bortskaffelse
	7.2 Demontering
	7.3 Bortskaffelse

	8 Ordliste
	9 Indeks



