OPTIVEX ERV & HRV
STANDARD OG TOP

Dit Optivex ERV/Optivex HRV aggregat er konstrueret med henblik på et absolut minimum af
vedligeholdelse.
Det anbefales at skifte filtre en gang årlig og anlægget er udstyret med en indikator ”Filter tilstand” som
viser hvor lang levetid dine filtre har tilbage. Når der er 1 måned til filterskift vil displayet vise en ”Filter
advarsel” (fejlkode 02). Når filtrene skal skiftes vil displayet vise ”Filter alarm” (fejlkode 01).
Overhold filterskiftet, så du får det maksimale ud af dit ventilationssystem og sikrer den mest optimale og
økonomiske drift.

FILTERSKIFT
OPTIVEX ERV & HRV

1.

2.

Demonter frontlågen.
De 8 maskinskruer er
forsynet med gevind af
typen TX30.
Aggregatet er forsynet
med en mekanisme
som automatisk
stopper anlægget når
frontlågen fjernes.t

Udtag gamle filtre og
bortskaf disse.
Fjern blade, insekter
og støv som ligger i
anlægget med støvsuger eller en blød kost.
Lameller på en 6kantede varmeveksler
rengøres på samme
måde, hvis nødvendig.

3.
Indskyd nye filtre i
slidserne.
Label med –
Air Flow – skal pege
ind mod midten af
aggregatet.

Brug kun originalfiltre købt på www.shop.boligvex.dk

FILTERSKIFT
OPTIVEX ERV & HRV

4.

5.

6.

Ved skift af pollenfilter
skal filter mærket ”F7”
monteres i den side af
aggregatet hvor der er
rørføring til huset tag –
siden hvor den grå
inddækningsplade er
monteret.Filter mærket
”M5” monteres i
modsat side hvor der
er rørføring til huset.

Monter frontlågen på
aggregatet igen.
De 8 maskinskruer
strammes forsigtig til
så lågen slutter tæt.
Anlægget starter
herefter automatisk
igen.

Filter tilstand skal
nulstilles når filteret er
blevet skiftet. Anvend
PIL-VENSTRE og PILHØJRE for at manøvrere til "Filter Skift" og
hold ENTER nede i 3
sekunder. Observer, at
alle markeringer i
"Filter tilstand” ændres
til fyldt.

Brug kun originalfiltre købt på www.shop.boligvex.dk

Erstatningsfiltre
Standardfiltrene, der anvendes i Optivex ERV & HRV, er
klasse M5 (tidligere kaldet F5) til indblæsningsluft og
afkastluft. Et M5-filter har en gennemsnitlig 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 gennemsnitlig
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 af to stk. M5-filtre):
Optivex M5 - Standard - PFS-5/5-430-220-44
Pollen filtersæt (sæt af et M5 og et F7-filter):
Optivex F7 - Pollenfilter - PFS-5/7-430-220-44
Alle Optivex filtre overholder kravene i den nye filternorm
DS/EN 779:2012
Filter bestilles på vores webshop: http://shop.boligvex.dk

Brug kun originalfiltre købt på www.shop.boligvex.dk

