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Filterskift 
Dit OPTIVEX 220 ENTALPI aggregat er konstrueret med henblik på et absolut minimum af vedligeholdelse.  
Filtre bør tilses og evt. skiftes 1-2 gang årlig, når enheden afgiver Filteralarm ved at vise følgende tekst i 
displayet – ”Filterskift”. Intervallerne mellem filterskift vil være afhængig af luftmængden samt 
luftforureningsniveauet i det område hvor du bor.  Overhold filterskiftet, så du får det maksimale ud af dit 
ventilationssystem og sikrer den mest optimale og økonomiske drift. 
 

 Demonter højre og venstre frontlåge.  

 Udtag gamle filtre og bortskaf disse.  

 Indskyd nye filtre i slidserne. 

 Label med –            Air Flow – skal pege ind mod midten af aggregatet. 

 Monter frontlågerne på aggregatet igen. 

 Tryk på filter reset knappen på displayet. 

OBS! Sluk IKKE aggregatet mens du skifter filer  

 
 
OBS! Ved skift af pollenfilter skal filter mærket ”F7” monteres i den side af aggregatet hvor der er rørføring 
til huset tag. Filter mærket ”M5” monteres i modsat side hvor det er rørføring til huset. 

 
 
OBS! Garanti er kun gældende såfremt filterskift overholdes og originale Optivex-filtre anvendes. 
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Erstatningsfiltre 

 
Alle Optivex filtre overholder kravene i den nye filternorm DS/EN 779:2012 
 
Standardfiltrene, der anvendes i Optivex 220 Entalpi, er klasse M5 (tidligere kaldet F5) til indblæsningsluft 
og afkastsluft. Et M5-filter har en gennemsnitslig virkningsgrad på mellem 40 og 60 % over for partikler, der 
er større end 0,4 µm. 
 
Hvis du eller medlemmer af din familie lider af allergi, bør i vælge et pollenfiltersæt, der effektivt filtrerer 
pollen fra – et så kaldt F7-filter. Vores F7-filter har en gennemsnitslig virkningsgrad på mellem 80 og 90 % 
over for partikler der er større end 0,4 µm. Afkastluftfiltret påvirker ikke indeklimaets kvalitet, så det kan 
forblive klasse M5. 
 
Standard filtersæt (sæt med to stk. M5-filtre):  
Optivex M5-Standard - PFS-5/5-430-220-44 
 

 
 
Pollen filtersæt (sæt med et M5 og et F7-filter) 
Optivex F7 – Pollenfilter - PFS-5/7-430-220-44 

 

 
 
 
 

Filter bestilles på vores webshop:  http://shop.boligvex.dk/ 


