
 

 

  

AIRVEKS 250-EC 

• Livskvalitet på 1 klasse 

• En gave til dig og din familie 

• Frisk luft 24 timer i døgnet 

• Bedre varmeøkonomi 

• Sundere indeklima 

 



 
Bedre varmeøkonomi    

Sundere indeklima 
Montage- og brugervejledning AIRVEKS 250-EC 
 

AIRHEAT A/S – Idom Kirkevej 1, Idom – 7500 Holstebro 
Tlf.: +45 97485300 – EMAIL: info@airheat.dk – WEB: www.airheat.dk 

1253/2014 Ecodesignforordningen 
1254/2014 Energimærkningsforordningen 
AIRVEKS 250-EC 

 
 

Dette Dokument beskriver 

Kommissionens forordning (EU) nr. 1253/2014 af 7 juli 2014 

Om gennemførelse af rådets og Europa-Parlaments direktiv 2009/125/EF for så vidt angår 

Krav til miljøvenligt design for ventilationsaggregater. 

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1254/2014 af 11 Juli 2014 

Om supplering af rådets og Europa-Parlamentets direktiv 2010/30/EF for så vidt angår 

Energimærkning af ventilationsaggregater til Boliger. 
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Beskrivelse AIRVEKS 250-EC 

a.    Leverandørens navn eller mærke AIRHEAT A/S 

b.  Leverandørens modelidentifikation AIRVEKS 250-EC 

c.  SEC (specifikt energiforbrug) for hver gældende zone SEC: 
Kold: 62,5 
Gennemsnit: 36,2 
Varm: 14,45 

 
kWh/m³ og år 

d.  Erklæret typologi: Ventilationsaggregat til boliger 

e.  Type drev, der er eller påtænkes installeret: Tringear 

f.  Type varmegenvindingssystem Rekuperation (modstrømsveksler) 

g.  Termisk virkningsgrad af varmegenvinding 90 % 

h.  Maks flow hastighed 275 m³/h 

i.  Ventilatorens elektriske indgangseffekt, inkl. Evt. 
motorstyringsudstyr, ved maks. Flowhastighed: 

40+40+2=82 W 

j.  Lydeffektniveau (LWA), rundet op/ned til nærmeste hele tale. 45 dB(A) 

k.  Referenceflowhastighed 192 m³/s 

l.  Referencetrykforskel 50 Pa 

m.  Specifik indgangseffekt 25 W/m³/h 

n.  Kontrolfaktor og Kontroltypologi 0,85  

o.  Maksimal lækage intern/ekstern 1,95/1,25 % 

p.  Blandings forhold n/a 

q.  Position og beskrivelse af visuel filteradvarsel Filteradvarsel angivet i kontrolpanel 

r.  For ensrettede ventilationssystemer, instruktioner og til 
installation af indblæsning og fraluftriste i facaden til naturlig 
luft tilførsel og fraluft 

n/a 

s.  Internetadresse vedr. instruktioner for montage og 
demontering 

www.airheat.dk 

t.  Kun aggregater uden kanaler: Luftstrømmens følsomhed 
overfor trykforskelle ved +20Pa og -20Pa 

n/a 

u.  Kun aggregater uden kanaler: Indendørs og udendørs 
lufttæthed 

n/a 

v.  Årligt elforbrug AEC 152 kWh/100 m3 og 
år 
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AIRVEKS 250-4-EC 
 

Boligventilation med varmegenvinding 
 

 

 

 

 

Dokumentation 

Brugervejledning 
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 Indhold: 

 Modtagelse, generelle leveringsbetingelser 
 Indregulerings skema 

 Beskrivelse  

 Installation 

 Montering af: styrepanel, frosttermostat, net-tilslutning 

  Igangsætning 

  Indstilling og justering 

  Vedligehold 

  Kontaktpunkt 

  Reservedelsliste 

  Datablade/El-diagram 

 Overensstemmelseserklæring  

 Brugervejledning / forklaring 
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Modtagelse/salgs- og leveringsbetingelser for Airheat 
A/S 

 
LÆS VENLIGST AFSNITTET OM MODTAGELSE!  
 
Priser 
Medmindre andet er opgivet er alle priser DKK netto 

ekskl. moms, inkl. standard emballage, men ekskl. 

fragt. 

 

Salgs- og leveringsbetingelser 
Vi henviser til vores generelle salgs og 

leveringsbetingelser som du finder på vores 

hjemmeside. www.airheat.dk 

Fragt beregnes af Airheat A/S, under hensyntagen til 

forsendelsens størrelse. 

 
Betalingsbetingelser 
Medmindre andet er angivet er betalingsbetingelserne 

kontant/forudbetaling. 

 
Reklamation 
Reklamationsretten er i henhold til de gældende regler 

herfor, ved alle henvendelser vedr. produkter skal der 

oplyses fabrikations nr. 

 

Modtagelse 
Ved modtagelsen SKAL varen undersøges for evt. 

transportskade. Findes varen at være skadet skal 

modtagelse nægtes eller skaden påføres følgesedlen. 

Undlades dette kan køber ikke fremføre et eventuelt 

erstatningskrav mod fragtfirmaet. 

 

Returnering 
Korrekt leverede varer kan kun returneres efter aftale, 

rester fra pakkeløsninger tages ikke retur, vare som 

returneres iht. aftale skal være i salgsbarstand, der 

modregnes 10% af værdien.  
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INDREGULERINGS SKEMA 

Indreguleret % satser: 

(efter indregulering –  

skriv % satserne herunder) 

 

FLOW IN: 

 

LAV: ______________ 

 

NORMAL: ______________ 

 

HØJ: ______________ 

 

 

 

 

 

FLOW OUT: 

 

LAV: ______________ 

 

NORMAL: ______________ 

 

HØJ: ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse 

AIRVEKS 250-4 er et ventilationsanlæg med varme-

genvinding. Aggregatet er konstrueret til effektiv vent-

ilation af beboelsesejendomme, lejligheder og mindre 

kontorer. Aggregatet er velegnet til at forebygge gener 

for allergikere. 

Aggregatets genvindingselement er af 

modstrømstypen, som kendetegnes ved meget høj 

genvindingsgrad. Den udsugede varme luft føres tæt 

forbi den kolde friskluft for at genvinde den 

indeholdte varme. De to luftstrømme er fysisk adskilt 

fra hinanden. Elementet er fremstillet af plast og 

muliggør en temperaturvirkningsgrad på op til 90 % 

afhængig af de specifikke forhold.   

Ventilatorerne er volumen konstante, hvilket sikrer 

boligejerne en konstant luftmængde, uanset 

tilsmudsningen af filtrene. 

De særlige lavenergimotorer er af EC typen, som 

ligeledes giver et lavere strømforbrug.  

Installation 

AIRVEKS 250-4 aggregatet kan installeres på flere 

måder. Følgende skal overholdes: 

Vigtigt! 

Bemærk, at der ved afkøling af varm luft, som det sker 

i varmeveksleren, kan dannes kondens. 

Kondensvandet skal have mulighed for at løbe væk. 

Aggregatets kondensafløb ved afkastet, skal derfor 

være laveste punkt.  

r anlægget installeret i et rum med indetemperaturer 

(nedhængt loft, bryggers, o. lign.) skal alle kanaler på 

den kolde side af veksleren (friskluft, afkast og 

filterkasse) isoleres med minimum 50 mm mineraluld. 

Er anlægget placeret i et koldt rum (uudnyttet 

loftsrum, kælder o.lign.), skal alle varme kanaler 

(udsugning, indblæsning) isoleres  

med minimum 100 mm mineraluld. Afkastkanalen skal 

altid isoleres med min. 50 mm isolering.  

Som grundregel skal alle kanaler, som ikke fører luft 

med samme temperatur som den omgivende, isoleres. 
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Montage i vinterhalvåret: 
Det er vigtigt, at systemet ikke startes før al isolering 

er monteret, da der ellers opstår kondensvand i 

kanalerne. 

Indtil anlægget er sat i drift, skal alle ventiler være 

lukkede og evt. tapet til. 

Dermed undgås det, at varm luft stiger op i kanalerne, 

med kondensudvikling som følge. 

Der bør på frontsiden af aggregatet holdes en mindste 

afstand på 50 cm.  

Denne afstand sikrer fri adgang til filterskift, rengøring 

og anden servicering af motor- og veksler-dele. 

KONDENSAFLØB - VIGTIGT: 
En kondensledning af  ¾ " plastslange skal, med et 

minimumsfald på 2 cm/meter, tilsluttes fra 

aggregatets afløb til husets afløbssystem. 

Kondensslangen skal konstrueres med min. 100 mm. 

vandlås. 

Kondensslangen skal i uopvarmet rum isoleres for at 

undgå tilisning. 

I indblæsningskanalen umiddelbart efter aggregatet 

skal monteres lyddæmper med anbefalet dimension 

min. 160/900 mm. 

I udsugningskanalen umiddelbart før aggregatet skal 

monteres lyddæmper af anbefalet dimension min. 

160/900 mm. 

For at undgå, at motorvibrationer overføres til 

kanalsystemet kan kanal tilslutningerne til aggregatet 

laves med korte fleksible forbindelser. 

Montering af: 

Betjeningspanel og styrekabel. 

Betjeningspanelet skal monteres i et fugtfrit område. 

Betjeningspanelet og aggregatets indbyggede 

styreprint, forbindes med det medleverede styrekabel. 

Forsyning til aggregat – se el-diagram.  

1x 230 V 50Hz -13A netledning tilsluttes som angivet i 

el-diagrammet. Der skal installeres en serviceafbryder 

ved boksen, som gør anlægget strømløst ved 

afbrydelse. 

Ventilatorernes forbindelser på styreprintet er udført 

fra fabrikken. 

Montering af: 

Afisningsføler og evt. filtervagt.  

Afisningsføleren er monteret fra fabrikken.  

Igangsætning 
Før igangsætning kontrolleres, at alle punkter under 

installation/montering er gennemført som angivet. 

Kontrollér endvidere: 

At aggregatets frontlåge er lukket og tilspændt. 

At kondensafløbet er forbundet til afløb og at 

aggregatet har fald mod dette. 

At loftventilerne er åbne. 

At frosttermostaten er korrekt monteret. 

At friskluft og udsugningsfilter er korrekt monterede. 

Der kan nu sluttes strøm til aggregatet. 

Aggregatet vil, for at sikre igangsætning, løbe relativt 

hurtigt de første ca. 5 sekunder, hvorefter hastigheden 

sænkes til den valgte. 

 

Kontroller, at ventilatorerne kører og at de påvirkes af 

justering på betjeningspanel.   

 

Vedligehold. 
Følgende udføres af ejeren: 

Filtre bør tilses og skiftes 1-2 gange/år. 

Pakker med filtre kan rekvireres hos Airheat A/S ved at 

ringe tlf. 97485300 eller maile til info@airheat.dk. 

 

Tilsmudsede filtre vil øge modtrykket og derved øge 

strømforbruget, så derfor bør filtre udskiftes minimum 

en gang om året. 

 

Filterskift:  

• Afbryd ikke strømmen til aggregatet. 

• Demonter frontlåge, ved at løsne snaplåsene. 

• Udtag gamle filtre og kassér disse. 

• Når filtre udtages, stopper anlægget. 

• Indskyd nye filtre i slidserne, hvorefter anlægget 
opstartes automatisk. 

 

Rengøring af genvindingselementet skal ske efter 

behov eller ca. hvert 3-5 år. 

• Afbryd strømmen. 

• Træk forsigtigt frostføler ud af veksleren for 
derefter at trække vekslerdelen ud af 
aggregatet. 

• Bær vekslerdelen til et sted hvor underlaget 
ikke tager skade af sæbevand. 

• Rejs enheden til lodret stilling. 

• Hæld eller spray lunkent sæbevand ned over 
samtlige spalteåbninger i vekslerdelen og lad 
opløsningen sidde i ca. 15 min. 
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• Spul/skyl efter med rent vand v.h.a. slange 
eller spand. 

• Vend enheden og gentag proceduren. 

• Lad enheden tørre i ca. 30 min, hvorefter 
enheden er klar til at sætte tilbage. 

Rengøring af Ventilatorerne. 

Ventilatorerne skal, for at undgå ubalance i 

motorerne, rengøres ca. hvert 2 år. 

Dette kan gøres med en blød børste. 

(som en blød opvaskebørste). 

 

Kondensvandsafløb: 

Kondensafløbsslangen skal kontrolleres årligt for 

tilstopning. 

 

Rengøring af ventiler: 

Ved behov kan indblæsnings- og udsugningsventilerne 

afmonteres for rengøring. 

 

Bemærk: Ventilerne må ikke ombyttes. Rengør derfor 

kun en af gangen. 

Reservedele: 

Bestilling af reservedele eller andet, kontakt da din 

forhandler: 

 

Eller kontakt Airheat direkte. 

Airheat A/S 
Idom Kirkevej 1, Idom 

7500 Holstebro 

Tel.  97 48 53 00 

Email: info@airheat.dk 
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Komponent/Reservedelsliste 

Pos. Antal Benævnelse Fabrikat Type 

 

1.0 

 

1 

 

Printplade 

 

MT 

 

AHB-210-250-4 

1.1 1 Styrekabel 10 m. -  RJ 10 stik MT AHB-170 

1.2 1 Betjeningspanel MT AHB-220-250-4 

1.3 1 Temperaturføler MT AHB-150 

1.4 1 Bypass motor 50 HZ – 230 V MT AHB-140 

1.5 1 Bypass switch MT AHB-160 

1.6 1 Filter Switch MT AHB-180 

     

2.0 1 Varmeveksler RECAIR RS160-400-0010 

     

3.0 2 EC Ventilatorer Ziehl-Abegg RG 18S-6IP 08 1R 

       

4.0 1 Frisklufts filter AH-48 FF-250-4 

4.1 1 Udsugnings filter AH-48 UF-250-4 

5.0 1 Fugtføler  MT AHB-190 

El-dokumentation. 

AIRVEKS 250-4 leveres med en komplet styring. 

 

Net-tilslutning     1 x 230 V/50 Hz, 10 A 

Driftspænding ventilatorer   230 V/50 Hz 

Max. Omdr./min    2600 

Optagen effekt (max. pr. motor)   115 W 

Strømforbrug (max. pr. motor)    0,9 A 

Reguleringsområde    20-100 % 

 

Betjeningspanel AHB-220 250-2 er indbygget i en plastkasse, som placeres efter eget ønske 
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Funktionen af styrepanelet: 

 

Drift: Driftslampe lyser, efter programmering af driftsform. 

Efter 30 sek. går lyset ud og anlægget kører videre efter den programmerede driftsform. 

Filtre: Filter ikonet lyser efter max. 1 års drift. 

 

Frost: Frostlampen lyser når afrimningsfunktionen er slået til. 

 

Max.: Indstilling for forceret drift. 

Medium: Normal indstillingen. (Efter anlægget er indreguleret). 

Min.: Indstilling for reduceret drift. 

 

Of: Anlægget slukkes. 

Vinter: Normal drift med både udsugning og indblæsning. 

Sommer: Indstilling for sommerdrift – bypass spjæld stiller sig i åben position – dermed ingen varmeveksling. 

 

Ved brug af sommerfunktionen genoprettes luftbalancen via indtrængende luft. 

Dermed oprettes luftbalancen om natten med den lavere natte temperatur, hvilket kan betragtes som ”nat 

køling”. 
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Undertegnede repræsenterer følgende producent/underleverandør: 

The undersigned representing the following manufacturer/Der Unterzeichner repräsentieren folgende Produzent 

Navn/Name: Airheat A/S 

Adresse/Address: Idom Kirkevej 1, Idom 

 DK- 7500 Holstebro 

Telefon/Telephone: +45 97 48 53 00 

E-mail/E-mail: info@airheat.dk  

 

Forsikrer hermed at produkterne: 

herewith declares that the product/ erklären hiermit, daß das folgende Produkt 

Ventilatorer Type EC ZIEHL-ABEGG  RG 18S-6IP 08 1R 

type of equipment/Gerättyp:  

Styreprint MT AHB-210 – 250-4 

model/type/ Modell/Typ: 

Betjeningspanel model: MT AHB-220 – 250-4  

model/type/ Modell/Typ:  

er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende EU-direktiver/ is in conformity with the provisions of the following EC 

directives/ Ist nach folgende EG Richtlinien hergestellt 

 

Reference nr./reference no. Titel/Title 

73/23/EEC 

93/68/EEC 

Lavspændingsdirektivet (LVD)/  

Low Voltage directive (LVD) 

EG- Niederspannungsrichtlinie 

89/392/EEC 

91/368/EEC 

93/44/EEC 

93/68/EEC 

Maskindirektivet (MD)/ 

Machinery directive (MD) 

EG- Maschinenrichtlinie 

 

Holstebro, juli 2018. 

Airheat A/S. 

 

Mogens Dyremose 

Direktør/ Managing Director/ Geschäftsführer 
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BETJENINGSVEJLEDNING: 

 

TEKST I  

BETJENINGSPANELET 

FORKLARING 

LAV HASTIGHED Anvendes hvis det viser sig at aggregatet på normal hastighed, giver 

for lav fugtighed i huset, under 30% 

NORMAL HASTIGHED Er den indregulerede hastighed, som giver det luftskifte som kræves 

i henhold til husets størrelse 

HØJ HASTIGHED Forceret ventilation, anvendes i kortere perioder hvis man ønsker 

forhøjet luftskifte pga. f.eks. tilrøgede lokaler eller mados som 

ønskes fjernet. 

SOMMER I sommerstilling ledes indblæsningsluften uden om veksleren. 

Sommerstilling anvendes når udetemperaturen er så høj at der ikke 

ønskes yderligere opvarmning af indblæsningsluften.  

VINTER I vinterstilling ledes indblæsningsluften gennem veksleren. 

Vinterstilling anvendes når udetemperaturen er så lav at 

indblæsningsluften ønskes opvarmet. 

FILTERSKIFT Når lampen lyser for filterskift, er det ved at være tid til at kontakte 

AIRHEAT A/S for at rekvirere nye filtre. 

Tlf. 97485300 eller mail info@airheat.dk 

FROST Frostlampen lyser når afkast luften kommer under 40 C. 

Aggregatet regulerer selv behovet for ændring i afkøling af afkast 

luften, således at frostlampen går ud igen 

FUGTFØLER Hvis der er monteret fugtføler i anlægget, er post 1, 2 og 3 på denne 

side sat ud af drift. 

Fugtføleren regulerer iht. fugtprocenter, indenfor et indstillet 

område. 

Kommer den under, reduceres ventilatorhastigheden og kommer 

den over øges ventilatorhastigheden. 
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AIRVEKS 250- 4 EC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse 
Airveks 250-4 EC består af 2 enheder. Et styreprint (AHB-110) som sidder i enheden, samt   

et brugerpanel (AHB-220). 

De enkelte enheder bliver beskrevet hver for sig. Men først kommer der en generel beskrivelse.  

 

Styreprintet AHB-110 forbindes til betjeningspanel ved hjælp af et 4-leddet kabel. Beskrivelse af kommunikationskablet kan ses i 

tabel 1. 

 

Ledning Beskrivelse 

1 +12V forsyning 

2 Stel 

3 CAN_High 

4 CAN_Low 

Tabel 1: kommunikationskabel 
 

Data Min. Typ. Max.  

Forsyning 100  240 VAC 
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AIRVEKS 250- 4 EC 

 
1  AHB-110 Styreprint 
Styreprintet forsynes med 230 VAC. Der er en AC/DC konverter der laver +12V til hele systemet.  

 

Sikring Beskrivelse 

F.Motor-1 Indblæsning 

F.Motor-2 Udsugning 

F.220V 230 VAC input 

F.12V +12 V 

Tabel 2: Alle sikringer skal være 1 ampere flink. 
 

1.1 Tilslutninger 

1.1.1 230 VAC forbindelser 

Der er et stik til forsyningskablet og stik til hver af de 3 motorer (indblæsning, udsugning og bypass). Jord samles udenfor printet. 

 

 

 

Stik Beskrivelse 

220V 230 VAC input 

Motor 1 Indblæsning 

Motor 2 Udsugning 

Bypass motor Bypassmotor 
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AIRVEKS 250- 4 EC 

 

1.1.2 Indblæsningsmotor signal 
Der bruges stikket ”PWM motor1” til indblæsningsmotoren. 

Stikben Ledning Beskrivelse 

PWM Gul PWM signal til motor 

RPM Hvid Impulssignal fra motor 

- Blå Stel 

 Rød +10V Forbindes ikke 

1.1.3 Udsugningsmotor signal 

Der bruges stikket ”PWM motor2” til udsugningsmotoren. 

Stikben Ledning Beskrivelse 

PWM Gul PWM signal til motor 

RPM Hvid Impulssignal fra motor 

- Blå Stel 

 Rød +10V Forbindes ikke 

1.1.4 Bypass switch 1 

Sidder i stikket Bypass Sw på terminalen mærket ”1”. Der bruges stel fra terminal mærket ”-”. Denne switch skal aktiveres når 

lemmen er åben (Sommer). 

1.1.5 Bypass switch 2 

Sidder i stikket Bypass Sw på terminalen mærket”2”. Der bruges stel fra terminal mærket ”-”. Denne switch skal aktiveres når 

lemmen er lukket (Vinter). 

1.1.6 Filter switch 

Bruges til at detektere om der er monteret filtre i enheden. Filter switch monteres i stikket ”Filter sw”. Hvis der ikke er monteret 

filtre i enheden kan den ikke køre. Filterswitch bruges også til at detektere når filter bliver skiftet. Når filterswitch aktiveres, 

mens der er forsyning på systemet, nulstilles filtertælleren.  

 

1.1.7 Temperatursensor 

Hvis temperaturen bliver for lav, sættes indblæsningen til halv styrke, indtil temperaturen er høj nok igen. Grænseværdierne kan 

indstilles med servicepanel. Temperatursensoren monteres i stikket ”Temp 1”. 

 

  

mailto:info@airheat.dk
http://www.airheat.dk/


 
 
 

Bedre varmeøkonomi    
Sundere indeklima 

Montage- og brugervejledning AIRVEKS 250-EC 

AIRHEAT A/S – Idom Kirkevej 1, Idom – 7500 Holstebro 
Tlf.: +45 97485300 – EMAIL: info@airheat.dk – WEB: www.airheat.dk 

AIRVEKS 250- 4 EC 

 

1.1.8 Fugtsensor 

Airveks 250-4 EC leveres med indbygget fugtsensor.  

På betjeningspanelet kan fugtsensor tilvælges. Maskinen kører så efter husets luftfugtighed. Det vil ikke være muligt selv at 

regulere hastigheden i denne stilling. 

1.1.9 Brandtermostat 

Aktiveres brandtermostaten slukker både indblæsningsmotoren og udsugningsmotoren. Strømmen til systemet skal afbrydes før 

de kan startes op igen. Brandtermostat monteres på stikket ”Brand sw”. 

1.2 Montering 
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ARVEKS 250- 4 

 

3 AHB-220 Servicepanel 
 

 

 

 

 

3.1
 Display visning (kun til servicemontør) 

 
 

3.1.1 Alarmer 

Display Fejl 

ERROR kommunikation til styreprintet 

! 01 Filter 

! 02 Fugt 

! 03 Filter + Fugt 

! 04 Temperatur 

! 05 Filter + Temperatur 

! 06 Fugt + Temperatur 

! 07 Filter + Fugt + Temperatur 

 

  

Funktion Hastighed

FugtsensorTemperatur

Indsugning
Dutycycle

Omd. pr. minut

Udsugning
Dutycycle
Omd. pr. minut

Alarmer

Knap Navn Beskrivelse 

Pil op Minus Skifte hastighed mellem lav, normal og høj hastighed. 

Pil ned Plus 

V Select Efter tryk på en af piletasterne kan der skiftes mellem sommer og vinterdrift 
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AIRVEKS 250- 4 
 

Servicemenu 

Man kommer ind i menuen ved at trykke på begge piletaster og enter, derefter vises et billede hvor en 4-cifret kode skal 

indtastes. For at komme ud af menuen skal man trykke på knappen . Der skal måske trykkes mere end en gang hvis man er 

inde i en undermenu. 

 

1. Flow In 
1.1. Low  

Indstilling af hastighed for indblæsningsmotor ved lav hastighed. Kan indstilles mellem 10% og 100%. (Standard = 

25%). 

1.2. Normal  
Indstilling af hastighed for indblæsningsmotor ved normal hastighed. Kan indstilles mellem 10% og 100%. (Standard 

= 35%). 

1.3. High  
Indstilling af hastighed for indblæsningsmotor ved høj hastighed. Kan indstilles mellem 10% og 100%. (Standard = 

50%). 

 

2. Flow Out  
2.1. Low 

Indstilling af hastighed for udsugningsmotor ved lav hastighed. Kan indstilles mellem 10% og 100%. (Standard = 

30%). 

2.2. Normal  
Indstilling af hastighed for udsugningsmotor ved normal hastighed. Kan indstilles mellem 10% og 100%. (Standard = 

50%). 

2.3. High  
Indstilling af hastighed for udsugningsmotor ved høj hastighed. Kan indstilles mellem 10% og 100%. (Standard = 

70%). 

 

3. Temperatursensor 
Indstilling af nedre og øvre temperatur grænser. Hvis temperaturen kommer på den nedre grænse (Low) går den i alarm. 

Den skal op på den øvre grænse (High) for at fjerne alarmen igen. Først indstiller man ”Low” og trykker på . Derefter 

indstiller man ”High” og trykker på . (Standard: Low = 2 ºC, High = 5 °C). 

 

  

mailto:info@airheat.dk
http://www.airheat.dk/


 
 
 

Bedre varmeøkonomi    
Sundere indeklima 

Montage- og brugervejledning AIRVEKS 250-EC 

AIRHEAT A/S – Idom Kirkevej 1, Idom – 7500 Holstebro 
Tlf.: +45 97485300 – EMAIL: info@airheat.dk – WEB: www.airheat.dk 

 

AIRVEKS 250- 4 

 
4. Setup Filter interval : 

Indstilling af tiden der skal gå fra filterskift indtil filteralarm aktiveres. Den kan indstilles i hele måneder, fra 1 til 12 

måneder. (Standard: 12 måneder). 

5. Filter driftstid : 
Her er det muligt, at se hvor lang tid der er gået siden sidste filterskift.  

6. Power on timer : 
Her er det muligt, at se hvor lang tid systemet har kørt. 

7. Software version :  
Her er det muligt, at se hvilken software der ligger i de enkelte enheder. 

8. Reset : (Vær opmærksom på at alt nulstilles) 
Her er det muligt, at nulstille enhederne tilbage til standard værdier. (Nulstiller også  

filter timer og Power on timer). 

9. Fugtsensor : 
ON/OFF kan vælges. 
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AHB-220  
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1) Displayvisninger 

1.1) Normal drift 

 

 

 

 

Normal, fugtstyret, lav hastighed, sommer 

 

 

 

 

 

Normal, fugtstyret, mellem hastighed, vinter 

 

 

 

 

 

 

Normal, manuel, høj hastighed, vinter 

 

 

 

 

 

 

Normal, manuel, høj hastighed, frost-mode, vinter 
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1.2) Animering af blæser 

Når blæserne kører, animeres billedet ved at 'flytte' vingerne enkeltvis imellem disse 2 billeder: 

 

 

 

 

 

 

1.3) Udskiftning af filter 

Når det er tid for rengøring/udskiftning af filter, så blinker filter symbolet og ”SERVICE NOW” teksten. Kører anlægget med 
fugtstyring, så skiftes imellem Fugt-symbolet og Filter symbolet. Nederste linie viser skiftevis: ”SERVICE NOW” og 
”WWW.AIRHEAT.DK” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Brugerbetjening 

 

”Enter” tasten skifter imellem ændring af blæserniveau og sommer/ vinter. 

Piletasterne ændrer indstilling. 

Går tilbage til normal-mode ved tryk på X eller efter 10 sekunder. 

 

 

 

 

2.1) Ændring af blæserniveau 
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2.2) Ændring af sommer/vinter 

 

 

 

 

 

 

3) Servicemode 

 

Ved samtidig tryk, først enter og derefter begge piletaster, vises et billede hvor en 4-cifret kode skal indtastet  
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Sådan monterer du ventilationsaggregatet på loft 
 
Du skal bruge følgende for korrekt montage af AIRVEKS ventilationsaggregat 

 
2 stk. Reglar 45x90 a 1 meter 

1 stk. Krydsfinerplade 100x100 

1 stk. Hård isolering bats 

1 stk. Vandlås (vaskemaskine vandlås kan bruges) 

Varerne findes i Jem og fix butikkerne eller du kan bestille en montage pakke hos AIRHEAT +45 97485300 

 

1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) 
 
 
 

 

 

 

 

3)  

1) Placer reglar på spærfoden 
2) kontroller de ligger i vater, klods 

dem op evt. op. 
3) fastgør med en skrue 

1) Placer krydsfinerpladen oven på 
reglerne 

2) Du kan også hæfte pladen men 
dette er ikke nødvendigt. 

1) placer isolerings bats ovenpå 
krydsfinerplade 

2) isoleringen skal ligge løst oven på 
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4) 
 

 

  

 

 

 

 

 

5) 
  

1) Aggregatet placeres ovenpå 
isolerings bats 

2) Aggregatet skal ikke fæstnes  
3) Du kan nu begynder at montere rør 

og vandlås 

Konstruktionen skal nu se sådanne ud. 

Aggregatet er placeret således, husk at vende 

aggregatet så det er nemt at skifte filter 

Isoleringen 

Krydsfinerplade 

Regler 
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Monteringsvejledning 

 Villa Ventilations- rørpakke 
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Dette er et eksempel på, hvordan man kan op- bygge rørsystemet. 

Eksemplet er baseret på 125 m2 rørpakken. Materialerne danner 
grundlag for et hav af tilsvarende konstruktioner, der modsvarer 

netop dit hus, blot grundtankerne fra eksemplet følges. Pakken 
indeholder en isoleret flexslange, der er beregnet til at blive delt i to 

længder, der skal bruges mellem aggregatet og enten taghætter 
eller gavlriste. 

 
Taghætter eller gavlriste er ikke indeholdt i pakkerne, og vi anbefaler 
til- køb af taghætte samt isoleret indsats ø160mm for at opnå den 

optimale installation med lavt tryktab. 

 
Vi anbefaler tilkøb af rum-til-rum lyddæmpere for at reducere 
støjen i kanalen. 

 
Meget vigtig er korrekt udførsel af vandlåsen på 

ventilationsanlægget. Se nærmere i aggregatets manual. Vi 
anbefaler på det kraftigste tilkøb af en automatisk vandlås der 
sikrer, at anlægget ikke kan suge falsk luft op igennem afløbet. 

Risikoen ved en tømt vandlås består i, at anlægget ikke kan komme 
af med kondensvandet og bliver ødelagt eller/og at drænvandet 

løber ud på loftet. 

 

Rørpakker 80m2 og 110m2 er udført i rørdimensioner 
ø125mm for at mindske tryktabet. De er beregnet til at 
ventilationsanlæg med ø125mm tilslutning. 

Rørpakker 125m2 180m2 og 200m2 er udført i rørdimensioner 
ø160mm og ø125mm for at mindske tryktabet. De er beregnet til at 
ventilations- anlæg med ø160mm tilslutning. 

 
Der er naturligvis også mulighed for at udbygge/modificere 
systemet, hvis der skal ventileres fra f.eks. et yderligere rum. 

Retningslinjer for dimensionering af ventilationsanlægget 

Rum Udsugning Indblæsning  

Køkken 20l/s   

Bad- og WC-rum 15l/s   

Stue 10-20 10-20  

Særskilt WC-rum 10l/s   

Øvrige rum 
(m3/h=3,6xl/s) 

10l/s   

 

Som minimum skal Bygningsreglementet overholdes for 
udsugning, samtidig skal der sikres et luftskifte på 0,5 gang i 

timen i hele boligen 

Ved beregning af luftskifte sættes 
husets loftshøjde til 2,5m Eksempel: 

Husets totale luftmængde: 125m2 x 2,5 = 312,5m2 

Min. Udsugning/timen: 312,5m2 x 0,5h =156,25m2 (43,41 l/s) 
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For at overholde disse krav, er der udviklet en række ventiler der 

alle indgår i sortimentet. Vi har listet dem herunder: 

Valg af kontrolventiler  

Luftmængde Udsugning Indblæsning 

10 l/s 100-125 100-125 

15 l/s 100-125 100-125 
20 l/s 125 125 

  Lovkrav overholdes (Bygningregelmentet)

  

1. Dét der suges ud, skal blæses ind igen 

  2. Start med udsugning, så lovkrav overholdes 

 
Herudover er der en dimensionering på rørsystemet, der også 
bør overholdes for at tage højde for ret hastighed og 

luftmængden. 

 
Ved at benytte indblæsnings- og udsugningsventilerne, sammen 
med et lavenergiaggregat, samlet korrekt ifølge dimensioneringen i 

dette afsnit, lever man op til kravene i bygningsreglementet. 

Valg af kanaler 

Rør dim. Max. luft Hastighed Tryktab 

 
125mm 50 l/s 4,0m/

s 
2Pa/m 

160mm 100 l/s 5,0 
m/s 

2Pa/m 

 

Vi vil i det følgende lave et eksempel på, hvordan man kan 
planlæggesystemets opsætning trin-for-trin. 

Eksempel: Klarlæg hvilke rum i huset du ønsker udsugning fra. I 

disse rum markerer du herefter de steder udsugningsventilerne skal 
sidde (3 stk. ø125mm til bryggers (1), toilet (3) og køkken (2) 

 

2 
1

 

3 
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Herefter udvælges 4 steder til indblæsning (4 stk. ø125mm) 
 
 
 
 
 

 

1 4 

3 

2 

 
 
 

Systemet er opbygget til at suge 45 l. luft ud i sekundet (bad 
15l./s, Køkken 20l./s. og bryggers 10l./s.), hvilket betyder, at 
der ligeledes 

blæses 45l./s. luft ind igen (3 værelser á 10l./s. og en stue á 1 l./s.) 
HUSK: Dimensioneringen på antallet af liter/sekund, der suges ud 
og blæses ind, skal altid være i balance uanset, hvor meget man 

vælger at udbygge på udsugnings- eller indblæsningssiden (husk 
også det valgte aggregats begrænsninger). 

Nu kommer dimensioneringen af kanalstørrelsen. Fra alle 
udsugnings- ventiler bruger man ø125mm rør indtil hovedkanalen 

ø160mm og over i lyddæmperen på aggregatet. Det sikrer en 
optimal effekt og lavt tryktab. 

Princippet er det samme ved indblæsning. Fra alle 
indblæsningsventilerne bruger man Ø125mm rør indtil 

hovedkanalen Ø160mm og over i lyddæmperen på aggregatet. 

Sørg så vidt muligt for, at de to indblæsnings- og 
udsugningskanaler ikke krydser hinanden. I de større pakker er 

antallet af ventiler øget, så flere rum kan medtages i de større 
huse. Grundprincipperne ved 

anlægsopbygningen er dog den samme som ovenfor beskrevet. Husk 

blot, at jo flere ventiler der kobles på anlægget, jo længere skal 
hovedkanalerne udføres i dimension Ø160mm for at minimere 

tryktabet. Derfor er der i de større pakker flere Ø160mm rør og 
fittings. 

 

N.B. Husk, at den elektriske tilslutning skal udføres af en autoriseret el-
installatør. 

Husk også: Alle kanaler skal isoleres med mineraluld (vi anbefaler 

100mm mineraluld) Dette sikrer et forsvarligt isoleret rørsystem, 
der er minimerer kondensen
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Altså – start med at: Placere udsugningsventilerne - Derefter 
indblæsningsventilerne. Kontroller, at der ikke er installationer 
eller andet i vejen, inden der bores huller i loftet. Skulle du mangle 

dele, kan de købes hos din forhandler. Eller ved at kontakte 
AIRHEAT A/S kontakt informationerne finder du på 

www.airheat.dk  

Skal rørpakken anvendes sammen med et Ventilationsaggregat, så 
læs altid monterings- og betjeningsvejledning for aggregatet også 
inden monteringen af rørpakken påbegyndes. 

Råd til opsætning af kanalsystemet 

Der anvendes de i pakken leverede komponenter. Skal systemet 
udvides, anbefales det at gøre dette ved at anvende tilsvarende 

komponenter fra samme leverandør, som du får leveret fra din 
forhandler. Herved sikres det, at systemet også med de yderligere 

komponenter sikres bedst mulig ydeevne. 
 

Husk inden du vælger placering af ventiler, kanalføring samt 
placering af aggregatet, at aggregatet skal placeres: 

 
• hvor det efterfølgende er nemt tilgængelig for eftersyn. 

• så det undgås at indblæsning og udsugningskanaler krydses. 

• så afstanden mellem de to taghætter på 3m overholdes eller 

• at taghætter med fordel placeres på hver side af tagrygningen, 
her- ved opnås nemt de 3m afstand. 

• så afstanden mellem de to gavlriste på 1m overholdes, hvis 
ristene placeres lodret over hinanden. 

• så afstanden mellem to gavlriste på 3 m overholdes, hvis 
ristene er placeret i vandret linje. 

• så riste eller hætter er placeret højere og 1 m fra nærmeste vindue. 

• ved anvendelse af gavlriste skal insektnettet altid fjernes i 
forbindelse med Villa Ventilationsanlæg. 

 
Ellers vil der samles snavs og skidt, som med tiden blokerer kanalen. 

 
Start herefter med at bestemme placeringen af indblæsnings- og 
udsugningsventilerne i de enkelte rum. Luften fra 
indblæsningsventilerne kan nemt opfattes som træk om vinteren. 

Vi anbefaler derfor at Eksempelvis kan det ikke anbefales at 
montere indblæsningsventiler umiddelbart over steder med 

stillesiddende personer, da indblæsningsluften i nogle tilfælde kan 
opleves som træk. 

 
Indblæsnings- og udsugningsventiler placeres som ønsket. Det 

anbefales, at indblæsningsventiler placeres på loftet ca. 1 m fra væg. 
Ventilerne sættes i nærheden af en radiator, hvis muligt. Dette 

vælges, for at opnå en optimal blanding af friskluft og varmen 
afgivet fra radiatoren. 
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Der bores huller med et kopbor til ventilrammerne med et 

kopbor Ø130-133mm. Ventilrammen fastgøres med skruer i 
loftet. Husk tætning mellem kanaler og ventilrammer med 
fugemasse. 

 
Husk at tætne gennembrud af dampspærrer med manchetter fra 
dampspærre-producenten. Herefter udlægges de enkelte 

kanaler og dele løst på loftet i forhold til de valgte 
ventilplaceringer samt placeringen af aggregatet. 

 
Undgå ved udlægningen af kanalen unødvendige knæk og 
krydsninger af kanalerne. 

 
Kanalerne afkortes ved hjælp af nedstryger eller vinkelsliber og 
enderne afgrates med en metalfil. Fittings, samlinger mellem 
kanalrør, bøjninger og rammer samles og tætnes gennem 
tætnings ringene på de enkelte dele. Monter flexlyddæmperne 

direkte på aggregat- studsene eller brug de to medfølgende 
bøjninger med muffe/nippel ender mellem aggregat og 

lyddæmperen hvis man fx anvender et aggregat med 
tilslutninger i toppen og skal vandret til siden med rørføringen. 

 
Det er vigtigt at sikre, at kanalerne er fastgjort forsvarligt. De 
medfølgende skruer bruges i samlingerne mellem de enkelte rør 

og fittings. 

 
Kanalerne udlægges typisk på spærfoden og fastgøres med hulbånd 

eller ophænges i montagebånd. Kanalerne skal lægges sådan, at der 
undgås areal formindskninger og unødige bøjninger på 

rørføringerne. 

 
Hvis kanalerne er placeret i et uopvarmet rum, kan det ikke 
anbefales at slukke anlægget i længere tid, da den varme 

rumluft vil stige op i kanalerne og kondensere, hvilket kan give 
fugtproblemer. 

 
Når indblæsnings- og udsugningskanaler er installeret, tilsluttes 

frisk- luftindtag- og afkastkanalerne enten gennem gavl eller over 
tag. 

 
Afkastkanalen leder den udsugningsluft, som anlægget har 

anvendt til varmegenvinding, bort over tag eller gennem facaden. 
Friskluftindtagskanalen leder friskluft til aggregatet. 

 
Den isolerede aluflex slange, der bruges mellem taget/gavlen og 
aggregatet, skal strækkes ud, for at opnå en så glat flade 
indvendig som mulig. Herved sikres unødigt tryktab. Enderne 

fastgøres med spændebånd. 
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Start med at placere taghætter eller gavlriste. Overhold de 
ovenfor beskrevne afstandskrav. Tilslut kanalerne med 

overgangsstykker. 

Kanaler må ikke hænge i taghætter eller gavlriste, men 
fastspændes fx til spær med hulbånd eller montagebånd. Hvor 

der ikke er tætningsringe i samlingerne, skal der anvendes 
fugemasse eller tape. 

 
Alle kanaler bør isoleres med 100mm mineraluld for at undgå 
varme- tab og kondensdannelse. Det anbefales, at isoleringen 
udføres med 2 lag 50mm mineraluld. Lyddæmperne isoleres også. 

50mm tykkelse er tilstrækkelig, da de er isoleret i sig selv. 

 
Har man tilkøbt DUKA rum-til-rum lyddæmpere, indsættes de 

mellem afgreningen og loftsventilen i kanalen. 

Grundindstilling af ventiler 

Vigtigt: For at anlægget kører optimalt, kan Indblæsnings- og 

udsugningsventilerne indstilles på følgende grundindstilling: 

 

Indstillingsskema 

Ventiltype Udsugnings
- ventil 
Ø125 

Udsugnings
- ventil 
Ø100 

Indblæsnings
- ventil 
Ø125 

Indblæsnings
- ventil 
Ø100 

Afstand: 10 15 10 15 

Afstanden måles fra overkant karm og skal indstilles nøjagtigt, for 
at den ønskede effekt opnås. Afstanden måles let ved at lægge 

ventilen på et bord og dreje på ventilen indtil den ovenstående 
indstilling er nået lås herefter ventilpositionen ved at fastspænde 

møtrikken på gevindstangen. 

Denne indstilling er en vejledning til at luften fordeles jævnt i 
basisindstilling. Ved større afstande mellem den ventil der er 
tætteste aggregat og den ventil der er længst væk fra 
aggregatet, kan der foretages en forholdsmæssig justering af 

ventilåbningen med et par mm afhængig af afstanden

!!! For at opfylde kravene i Bygningsreglementet, 

skal ventilationsanlæg indreguleres af en 

professionel installatør. Her måles luftmængderne 

i de enkelte ventiler, som indreguleres 100% 

svarende til den dimensionerede luftmængde. 

Udsugningsventil Indblæsningsventil 

Kontakt.: AIRHEAT A/S tlf. +45 97485300 eller info@airheat.dk 
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Dimensionering ( 1/ s ) 
Betegnelse Ind Ud 
Køkken  20 

Bryggers  10 

Bad  15 

Værelse 10  
Værelse 10  
Værelse 10  
Stue 15  
Total 1/s 4 5 45 

Indblæsning Ø160  

Indblæsning Ø125 

Udsugning Ø160 

Udsugning Ø 125 

 

Udsugningsventil Ø125 

 

Indblæsningsventil Ø125 

Lyddæmper ved aggregat Ø160x600  

Rum lyddæmper Ø125x300   

 

Aggregat  
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Dimensionering ( I / s ) 
Betegnelse Ind Ud 
Køkken  20 

Bryggers  10 

Bad  15 

Bad  15 

Værelse 10  
Værelse 10  
Værelse 10  
Stue 15  
Stue 15  
Total I/ s 60 60 

Indblæsning Ø160  

 

Indblæsning Ø125 

 

Udsugning Ø160 

 

Udsugning Ø 125 

 

Udsugningsventil Ø125 

 

Indblæsningsventil Ø125 

Lyddæmper ved aggregat Ø160x600  

Rum lyddæmper Ø125x300   

 

Aggregat  
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Betegnelse: Ind 
Ud 

Køkken  15 
Køkken  15 

Bryggers  10 
Bad 

 15 

Bad   
Værelse 10  
Værelse 10  
Værelse 10  
Værelse 10  
Stue 15  
Stue 15  
Total l/s 10 70 

Indblæsning Ø160  

 

Indblæsning Ø125 

 

Udsugning Ø160 

 

Udsugning Ø 125 

 

Udsugningsventil Ø125 

 

Indblæsningsventil Ø125 

Lyddæmper ved aggregat Ø160x600  

Rum lyddæmper Ø125x300   

 

Aggregat  
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