montering
DV 1000

1.2.3

sikkerhedsbestemmelser
Denne vejledning skal læses inden installation af Airmaster ventilationsanlægget. At
følge denne vejledning sikrer Dem en korrekt
drift af dette produkt.

Fremstilleren fralægger sig ethvert ansvar
for skader, der er opstået som følge af
anvendelse og montering i modstrid med
denne vejlednings instruktioner.

Montøren er ansvarlig for at anlæggets
montering udføres i henhold til gældende
regler og standarder.

Fremstilleren forbeholder sig ret til ændringer uden videre varsel. Alle opførte værdier
er nominelle værdier og påvirkes af lokale
betingelser.

Ved montage af ventilationsanlægget i rum
med rumluftafhængige ildsteder skal alle
gældene bestemmelser overholdes.

Overtrædelse af anvisninger angivet med
faresymbol er forbundet med risiko for
personskade eller materiel skade.

Ventilationsanlægget må ikke monteres i
rum med abrasive (slibende) partikler eller
brændbar gas eller ætsende gas i luften, i
vådrum eller i eksplosionsbeskyttede rum.

Denne vejledning er til det leverede Airmaster
anlæg inklusiv alt udstyr og skal videregives
til og gemmes af anlæggets ejer.

Ventilationsanlægget må ikke bruges uden
de i Instruktionsbogen nævnte filtre.

Alle nødvendige data og vejledninger til en
netværksintegration kan downloades på
internetsiden www.airmaster.dk .

ADVARSLER
Servicelåger må ikke åbnes uden at strømmen til anlægget er afbrudt og sikret mod
ibrugtagelse.

Anlægget må ikke startes, før alle servicelåger og riste på kanaltilslutninger er monteret.

Monteringssted og serienumrene (S/N):
Type:			

					

Leveringsdato:		

					

Monteringssted:		

					

S/N Ventilationsanlæg:

					

S/N Kølemodul:		
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1.

Generelle informationer

6. Taggennemføringssæt (option)

Leveringsomfang:
Airmaster ventilationsanlægget med alt udstyr leveres
på paller.

Kontrollér venligst leveringen inden installationen.
7. Riste (option)
1. Ventilationsanlæg

8. Instruktionsbog (til programmeringen),
Montagevejledning (til montagen) og
Installationsvejledning (til installationen);
Afleveres ved ejeren!



2. Kølemodul (CC - option)

< 80°
< 60s
OBS! Kølemoduler og anlæg med indbygget
kølemodul skal lagres og transporteres på
bundpladen. Enheden må dog tippes op til 80
grader i op til 60 sekunder.
3. Betjeningspanel
Airlinq Viva		

Airlinq Orbit

			eller
4. Kuldioxidsensor (CO2-sensor) (option)

5. Bevægelsessensor (PIR-sensor) (option)
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2.

Tekniske Specifikationer
1000

DV
Vægt, Standardanlæg

kg

210

Vægt, Standardanlæg + Kølemodul

kg

295

Dimensioner

mm

se ”Bilag 1 - Måltegninger”

Diameter kanaler

mm

315

3.

Montering

OBS! Montøren har ansvaret for, at ventilationsanlægget fastgøres forsvarligt.
OBS! Montøren har ansvaret for, at eksisterende
funktionslag i væggen/loftet (f.eks. dampspærre)
genoprettes og at de er fuldt funktionsdygtige efter
anlæggets montering.
OBS! Læs dette afsnit ”Montering” komplet før
begyndelsen af montering!
OBS! Anlægget skal monteres vandret.
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3.1.

Anlægspositionering

3.

2.

Under anlægget skal der være en friplads (g) til
vedligeholdelsesarbejde.

B

OBS! Der skal sikres adgang til service på alle
komponenter og tilslutninger på anlægget.

k

På nedenstående tegninger ses tre løsningsforslag med
de væsentlige mål til anlæggets positionering.

1.
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A: Ventilationsanlæg
B: Nedsænket loft
C: Udsugning/Indblæsning
D: Ekstern CO2 sensor
e: Ca. 1 m
f: Ca. 2 m
g: Friplads ca. 0,85 m
H: Servicelem
i: 2 x rørdiamater
j: 1-1,5 m
k: min. 3 mm
l: min. 5 mm
M: Varmeflade
N: Indblæsningstemperatur sensor (IT)
O: Ekstern PIR sensor
p: Ca. 2,25 m (1,8-2,5 m)

OBS! Det nedsænket loft skal forsynes med en
servicelem direkte under anlægget mindst i anlæggets
størrelse.

OBS! CO2 sensoren må ikke monteres i nærheden af et
vindue, en dør eller en indblæsningsventil.
OBS! Røgsensorer må ikke være for tæt på
indblæsnings- og udsugningsventiler.
OBS! Positioneringen skal gennemføres med kortest
mulige rørføring og så vidt muligt med ens modtryk
på fra- og tilluftsiden.
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3.2.

CC 1000

1. Marker og bor huller til ophængssættet iht. ”Bilag
1 Måltegninger”.

2. Løft kølemodulet til monteringsstedet med hensigtsmæssigt løfteudstyr.
OBS! Der skal lægges et beskyttende underlag
under bundpladen for at undgå ridser i bundpladen.
Underlaget kan f. eks. være rent kraftigt pap eller lign.

3. Montér kølemodulet. Materialerne til monteringen
afhænger af loftets tilstand og bæreevne.
4. Justér kølemodulet til vandret position.
OBS! Kølemodulet skal monteres vandret.

3.3.

DV 1000

1. Marker og bor huller til ophængssættet iht. ”Bilag
1 Måltegninger”.

2. Løft anlægget til kølemodulet/monteringsstedet
med hensigtsmæssigt løfteudstyr.
OBS! Der skal lægges et beskyttende underlag
under bundpladen for at undgå ridser i bundpladen.
Underlaget kan f. eks. være rent kraftigt pap eller lign.
3. Kun med CC 1000: Anlægget trykkes på holderen
på kølemodulet og skrues fast på modulet med de
leverede bolte.
4. Montér anlægget. Materialerne til monteringen
afhænger af loftets tilstand og bæreevne.
5. Justér anlægget til vandret position.
OBS! Anlægget skal monteres vandret.

Notér anlæggets og kølemodulets type, leveringsdato,
monteringssted samt serienumrene (S/N) på side 2 af
både Monteringsvejledningen, Installationsvejledning og
Instruktionsbogen.
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3.4.

Eksterne komponenter

3.4.1. Indblæsningstemperatursensor
Indblæsningstemperatureføleren (IT), som leveres oprinket
på anlægget, skal monteres 1 - 1,5 m i flowretning (F) efter
indblæsningsstudsen (3) på ventilationskanalen.

IT

1-1,5 m

OBS! Der skal sikres serviceadgang til eksterne
komponenter.

3

F

3.4.2. Eksterne lukkespjæld
DV 1000 kan udstyres med 2 eksterne lukkespjæld.
Lukkespjældene skal monteres vha. korte muffer direkte
til anlæggets afkast (1) og indtag (2).

1

OBS! Lukkespjældene skal gøres forsvarligt fast på
kanalen!
OBS! Der skal sikres serviceadgang til eksterne
komponenter.
Tilslutningen fortages iht. vejledning ”Installation”.

2

3.4.3. Ekstern vand-eftervarmeflade
DV 1000 kan udstyres med en ekstern vand-eftervarmeflade. Varmefladen skal monteres vha. en kort muffe i
flowretning (F) direkte til anlæggets indblæsningsstuds (3).
Indblæsningstemperatureføleren (IT), som leveres oprinket
på anlægget, skal monteres 1 - 1,5 m efter varmefladen.
Hertil bores passende huller i ventilationskanalen.

3
IT

1-1,5 m

F

OBS! De indvendige rør på varmefladens varmeveksler
skal efter monteringen være vandret.
OBS! Varmefladen skal gøres forsvarligt fast på
kanalen!
OBS! Der skal sikres serviceadgang til eksterne
komponenter.
Kv-indstillingen af de indvendige ventiler og tilslutningen
fortages iht. vejledning ”Installation”
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3.5.

Ventilationskanaler, riste og
taghætte

Målene for kanalerne fremgår af ”Bilag 1 Måltegninger”.
OBS! Det anbefales, at kanalhullerne bores 10-15 mm
større end angivet i tegningerne for at give mulighed
for efterisolering, for at undgå direkte murkontakt og
for at genoprette dampspærre eller lignende.
En gummimembran til at genoprette dampspærrens
funktion kan optionelt leveres af anlæggets
leverandør.
Bemærk! Kanalhuller og kanaler til afkast og indtag
skal i væggen have et udadgående fald på 1-2% for at
forhindre, at eventuel slagregn løber ind i anlægget.
OBS! Alle ILU’er til kanaler på anlægget er ved levering
mærket med klistermærker.
Positionen af kanalhullerne er afhængig af forholdene på
monteringsstedet og kundens ønske.
Materialebehov og montering af ventilationskanalerne er
afhængig af anlæggets montering, optioner og kundens
bestilling.
OBS! Tillufts- og fraluftssiden skal forsynes med en
måleanordning til flowkontrol.
OBS! Tryktabet pga. kanalerne på fralufts- og
tilluftssiden skal være lige stort. Rørføringen bør være
så lige og simpel som mulig for at ungå øget tryktab.
Bemærk! Det er vigtigt, at rørene ikke vrides eller
presses på tilslutningsstudsene på anlægget for at
undgå et forøget støjniveau.
OBS! Husk fugning omkring væg- og taggennemføringer. Se afsnit ”Fugning omkring kanaler”.
OBS! Montage af ventilationskanaler fortages
iht. Dansk Standard DS 447 og det aktuel gyldige
Bygningsreglement.
Til afslutning ved montering af afkast og indtag monteres
passende rundriste med lamellerne rettet nedad udvendigt
på væggen eller taghætte på taget.
OBS! Monteres afkast/indtag med udvendige vægriste
ved et nominelt flow på mere end 800 m3/h, skal der
benyttes Ø400mm vægriste.

1
2

Monteringen af taghætte afhænger af tagkonstruktionen
(3). Tegningen viser, hvilken taghætte er til afkast (1) og
indtag (2).

3

OBS! Brandkrav ved montering af flere anlæg skal
overholdes iht. Dansk Standard DS 428.
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3.5.1. Isolering af ventilationskanaler

3.6.

Afkast- og indtagskanaler skal isoleres mod kondensdannelse på kanalerne, såfremt kanalerne befinder sig indenfor
klimaskærmen.

				
Serienumrene noteret
Anlæg vandret monteret
Rør og riste monteret
Taghætte monteret
Eksterne komponenter monteret
Skruer efterspændt		

Fralufts- og indblæsningskanaler skal isoleres mod temperaturtab og kondensdannelse inde i kanalerne såfremt
kanalerne befinder sig udenfor klimaskærmen.
OBS! Kondens- og varmeisoleringen fortages iht.
Dansk Standard DS 452.

Montørens navn:

OBS! Brandkrav iht. Dansk Standard DS 428 skal
overholdes.

Bemærkning:

3.5.2. Fugning omkring kanaler
Fugning omkring kanaler gennemføres som vist på snittegningen nedenfor.

2

4

1
3
2

1.

Kontrol montering

Indvendigt rør

Fugning (her vist på en model med vægkanaler) ved kanalrørenes (3) invendige og udvendige kant (med pil markerede)
er vigtigt for at forhindre træk imellem kanalrørene (3) og
væggen/taget (2).
Imellem kanalrørene (3) og facaderistene (4) er fugning
ikke nødvendig.
Afhængig af væggens/loftets tilstand kan der f.eks. bruges
en langtidselastisk fugemasse eller et ekspanderende
fugebånd til en fleksibel fugning.
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Yderligere mål
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