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Användermaual. Sida 1 till 14.

(Bilder på sid 2-5 visar AHU 700 BV/1) 

För att öppna frontluckan, använd 
medföljande nyckel och vrid 1/4 
varv. Förvaras oåtkomligt för barn.

För att öppna låsen, vrid nyckeln mot centrum av 
enheten.

Vänster spärr Höger spärr

För att stänga, efter att ha satt tillbaka luckan, 
vrid spärren åt motsatt håll. Pressa med 
nyckeln lätt mot spärren för att låsa.

Var försiktig så att inklämning av packningen inte sker felaktigt..  
För att lättare lossa luckan, öppna den först i ett av de övre hörnen.  

Man ska ha nödvändig kännedom eller under överseende av behörig person för att sköta 
detta aggregat.
Barn ska inte leka med denna enhet.

Säkerställ att spiralkabeln som ansluter till 
enhetens frontlucka, inte sträcks ut för långt 
då ni avlägsnar luckan. Det kan skada kabeln.

När apparaten är idrift, måste kabeln 
vara ansluten för att kunna 
manövrera enheten.

Vid service och rengöring skall kabeln 
vara frånkopplad. Detta skall göras 
försiktigt så att inte kontakter på 
kabeln skadas.

IOm spiralkabeln inte är ansluten, kommer ett alarm "Low voltage". För att återställa signalen måste 
man koppla ur och sedan koppla in kablen i både luckan och ventilations aggregatet. NOTE! Om det 
är avbrott i spiralkabeln, måste ny beställas från återförsäljaren. 

Ny spiralkabel har artikelnummer 330541-2 från tillverkaren.



393337-2 Rev 0: 01.11.2019. 

Vi reserverar oss mot att vi utan förvarning kan ändra tekniska data.    http://www.ensy.no  Page	2 

Aggregatet måste göras strömlöst innan axess till 
anslutningslådan, detta görs genom att dra ut 
elkontakten från uttaget.

IEndast behörig personal får 
öppna anslutningslådan för el. 

 Om någon elektrisk komponent 
är skadad, måste den bytas ut av tillverkaren 
eller annan behörig personal.

Justering av enheten. 

En fuktgivare är fabriksmonterad och är satt till "0" vilket innebär att den inte är 
aktiverad.

Efter upstart, kan fuktgivare initialt vara avstängd för att undvika att aggregatet går med full 
hastighet nattetid. Efter en viss tid kan man aktivera givaren genom att sätta brytaren för RH% i 
läge "1".

Denna brytare påverkar även den externa fuktgivaren om sådan är ansluten.

Justering av fuktgivaren.

Om det är nödvändigt att justera 
fuktgivaren, så måste du på äldre modeller, 
ta bort skyddet som sitter över givaren. Där 
under sitter justerings reglaget.

På nyare enheter kan du ta bort den svarta 
pluggen för att se justeringsreglaget.
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Reglaget är satt till 80% RH från fabrik.

Enheter som skickats från fabrik före vecka 45 2013 är satta 
till 70% RH.

Justeringar påverkar endast den integrerade givaren.

Känsligheten på den integrerade givare kan justeras mellan 
50% (lågt) till 90% (högt) beroende på behovet. Pilen visar 
valt värde.

Om du har en extern givare måste den justeras separat.

Sätt tillbaka skyddet eller pluggen efter justeringen.

Byte av filter

Filter bör bytas varje 6;e, 9;e eller 
12;e månad.

Bör bytas utan användning av 
något verktyg.

Kom ihåg att gå in i 
kontrollpanelens filtermeny ( 4.3 
Filter) och tryck på "Filter OK" 
efter ett filterbyte.

För att garantera optimal funktion på ventilations aggregatet, använd originalfilter 
från Ensy. Användning av udda filter kan påverka garantin på enheten.

Se «Bestilling av Filterabonnement – Ensy» på
www.ensy.no/Service og vedlikehold/
Filterabonnement.
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Rengöring av fläktar.

Detta skall göras av behörig 
person.

Strömmen måste brytas genom 
att dra ut huvudkontakten innan 
borttagande av fläktarna.

Koppla från de 3- och 5-poliga 
kontakterna.

Fläkten kan nu dras ur 
ventilationsenheten utan att 
något verktyg används.

Rengör med mild tvållösning och vatten.

AHU-700 BV/1 

Innan du kan ta bort fläktarna måste låsfästena tas bort. 

Det är viktigt att dessa konsoler sätts på plats efter rengöring.

AHU-700 BH/1 

På AHU-700 BH / 1  dras
fläktarna ut utan hjälp av
verktyg.
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Rotorn kan sedan enkelt 
avlägsnas för rengöring 
genom att demontera de 12 
skruvar som håller ihop den.

Rengör delar med mild 
tvållösning och vatten.

Utsätt inte 
rotormotorn för 
vatten.

   
För att säkerställa att drivremmen hamnar rätt, dras växlaren runt för hand ett par varv. Sätt sedan 
tillbaka i ventilationsenheten. 
Säkerställ att växlaren sätt tillbaka rätt och följer gejder som styr placeringen i ventilationsenheten.

Underhåll och rengöring av den 
roterande värmeväxlaren.

Detta måste göras av behörig 
person.

Koppla ifrån den 3-poliga kontakten.

Rotorn kan sedan dras ut ur 
ventilationsenheten utan att något 
verktyg används.

Växlaren kan göras ren med mild 
tvållösning och vatten. Använd inte  
amoniaklösningar då detta kommer 
att missfärga eller bryta ner alumini 
umet i växlaren. Spola vatten eller 
blås försiktigt med tryckluft. 

Se till att skruvar är tillräckligt 
åtdragna så de ej lossnar under drift. 
Använd skruvmejsel, om 
skruvdragare används så försäkra er 
om att det är ställ på lågt moment 
så växlaren inte förstörs. 
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Huvudmeny

1. Kontrollknapp för fläkt.

2. Kontrollknapp som indikerar börvärde.

3. Kontrollknapp som indikerar information.

4. Kontrollknapp som indikerar inställningar.

Översikt kontrollpanelen

Huvudvy består av, från topp, vänster: 

Tidindikering, timmar, minuter

Timer, Veckoschema (om programerat) 

Eftervärmningsbatteri (om anslutet) 

Temeratur, Utomhus/Inomhus

Status luftflöde   Fläkthastighet

AV MIN NORM eller MAX

Temeraturbörvärde, 15 - 21 grC 

Eftervärminingsbatteri (om aktivt)

Roterande värmeväxlare indikering ( om 

hjulet är aktivt)

Bilder på huvudmenyn

"Sol" indikerar att rotorn har stannat, 
ventilationsenheten är i läge sommar 
drift.

"Snöstjärna" innebär låg temperatur 
och att ventilationsenheten är i 
avfrostningsmode.

"Kokande kastrull" och en 
blinkande fläkt innebär att 
köksventilation är aktiverat.

"Timer" och nedräkning ihop med 
fläktsymbolen som indikerar att 
forcerad ventilation är aktiverat. 
Från 10 till 240 minuter.

"Borta" indikerat att denna 
funktion är aktiverad och överstyr 
timer.

"Klocka över fläktsymbolen 
indikerar att timer är aktiverad.

CO2 över fläktsymbolen indikerar 
att koldioxidgivaren är aktiverad.

"Utropstecken" indikerar att högre 
fukthalt är uppmätt än den 
inställda. Kan också indikera att 
rörelsedetektorn aktiverats om 
denna är inkopplad som D2 
utgående signal.

Denna symbol indikerar att 
roterande växlaren är aktiverad 
och kommer att rotera.

Kontroll knapp 1 2. 3.   4.
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1Fläkthastighet

Ventilationsaggregatet kan köras i tre 

driftlägen.

Min, Normal, Max

Programering av värden i olika steg se 
4.5.1.3. Använd kontrollknapp 1 och -/+ 
knapparna så kan man ändra mellan de 
förinställda programmen.

1.1 Fläkt forcering

Forcerad ventilation, fläkthastigheten kan 
ökas till max hastighet. (Betyder att 
hastigheten ställs in i meny 4.5.1.3) 
Funktionen är till för att användas då hög 
luftfuktighet i bad-/ och tvättrum.
Forcerad ventilation kan aktiveras 
genom knapp

 sedan 

Ställbart intervall mellan 10 till 240 minuter 
med + och - knapparna.

Denna bild visar 10 min forceringstid med 
inte aktiverad. För att aktivera forcering av 
fläkt använd kontrollknapp 4.

Du kan se att fläkten kör med Max
hastighet och klockan startar nedräkningen.
Du kan enkelt avaktivera fläktökningen igen
innan nedräkningen stoppar det automatiskt.

Först kontrollknapp 1            och sedan 4.

Denna funktion kan också användas med en
extern pulsbrytare. Strömställaren är placerad i 
badrummet eller angränsande rum. Ansluten
för att kontakta D1 ovanpå ventilationsaggregatet.
(Se sidan 23 i denna manual.)
Om detta alternativ via D1 är avsett att användas mot 
vedspis eller öppen spis är det
rekommenderade att Max hastighet under fläkten 
styrning i meny 4.5.1.3. är inställd på leverans 100%
och justera Extraktet till 80 till 85%. (Titta på
sida 10 i denna manual)
2. Temperatur

Välj mellan förprogrammerad temperatur
inställning börvärde mellan 15 - 21 ° C. Miljö
ändras genom att manövrera knapparna
nedan - / + symboler.

Värmeelement kan här ställas in PÅ eller AV 
genom att använda omkopplarknappen 4 i 
denna skärm, men bara om värmaren är 
ansluten.(För att se om värmespolen är 
ansluten eller frånkopplad, se 4.5.1.1 
Värmare)

Indikator för aktiverad värmeelement. 
Liten bildvisning inte aktiverad.
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3. Information.

3. Information / 3.1.Alarms

Vid larm kan du hitta en källa till fel
här, samt information om hur larmet återställs.
(Se sidorna 28 och 29 i denna manual)

3. Information / 3.2 Program version

Information om programvarans
version. Denna information måste 
tillhandahållas servicepersonal vid fel på 
enheten.

Vilken display som definieras som 
Display 1 eller Display 2 visas här 
om anläggningen har 2 monterade 
skärmar.
Se 4.5.1.10 val av skärmar. 

3. Information / 3.3. General info

Här kan du se avfrostningsläget som har
valts.

(Se 4.5.1.9 om du vill ändra läge.)

4. Inställningar

För att navigera inom de olika undermenyerna 
använder man kontrollknapparna under upp /
ned markörtangenten som visas på displayen.

4. Inställningar / 4.1 Tid / datum

Inställningsmeny för Tid / datum. Den här 
inställningen är viktigt eftersom den 
information som bildar grund för veckoschema-
funktionen om detta ska aktiveras. Också för 
filterlarmet funktion det behövs.
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4. Inställningar / 4.2 Veckoschema

Programmering av veckoschemat, fläkt-
börvärde för hastighet och temperatur. Här 
kan det programmeras i två perioder varje 
dag. Ex. dag - natt.

Varje dag måste programmeras individuellt.
Måndag - en tid, välj start
tid. För att aktivera perioden, X - över period
nummer tas bort, använd knapparna - / +.

Använd "Enter" för att flytta mellan de 
olika fälten.

Välj luftflöde (fläkthastighet) 
Snabbuppringning -MIN när ett fläktblad på 
indikatorn är svart. NORM = två svarta 
fläktblad på indikator. MAX hastighet = tre 
svarta fläktblad på indikatorn.

Välj önskad tilluftstemperatur du
vill under perioden. Inställningar mellan 15 - 
21 ° C.

       Om veckoschemat ser ut som detta utan 
någon anledning måste du slå in alla data igen.
Det hjälper inte att uppdatera programvara.

4. Inställningar / 4.3 Filter

Ställer in tidsintervallet för filterbyte,
nuvarande val är 6, 9 eller 12 månader. Gör dina 
val genom att använda markörtangenterna + / -.

Återställning av förfluten löptid genom att 
trycka på menyknapp 4, under "Filter OK"

4. Inställningar / 4.4 Justera skärmen

Justera kontrasten och färgen på
displayen.

Du kan också justera hur länge den ska vara 
tänd på displayen efter operationen.

4. Inställningar / 4.5 Setup

Använd PIN-koden 1000 för att fortsätta

Tryck på + en gång tills det visar 
1000 in visa. Tryck sedan 4 
gånger på

Tryck sedan på knappen 3 för OK 4.5.1

Start tid  Stopp tid  Fläkthastighet

Periodens aktivering. Här inte aktiv.
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4.5.1 Setup 

4.5.1.1 Värmare 

Slå på / av eftervärmningsbatteriet, använd 

minus- eller plus-knapp för att ändra inställningar.

4.5.1.2 Kylåtervinning 

Aktivering av kylåtervinningen: 

Det är förprogrammerat två alternativ för 
användning när utetemperaturen är högre än
inomhustemperaturen, 
värmeåtervinningssystemet
aktiverar funktionens start och tilluft
kommer att kylas av avluft. Aktiveras
när utomhustemperaturen är 2 ° C eller 3 ° C 
högre än rumstemperatur. Använd knapp 4 för 
att ändra inställningen för (Av). Tryck på + för 
att aktivera (På). Använd knapp 4 för att ändra 
inställningen för 2 ° C.
Tryck på + för att ändra till 3 ° C, om så önskas.
4.5.1.3 Fläktstyrning 

Fabriksinställningar för AHU - 700 BV och BH 
kan du se i nästa bild.

Installatören kan justera dessa inställningar 
så att
det är acceptabel balans på ventilation.
4.5.1.4 CO2 styrning 

Om enheten ska vara ansluten CO2-styrning
anslut då den till CO2-kontakten ovanpå 
enheten.
(Se sidan 23 i denna manual).
Meny för att aktivera / inaktivera CO2-
kontrollen.
Bläddra till Av och tryck på + för att aktivera På.
Här förprogrammerar du önskat ppm-värde
och ökningshastigheten för fläkten.
Obs: Att få balanserad ventilation är a
förutsättning för att till- och frånluftsfläkt
har samma sak värde som MAX-värdet under 
4.5.1.3

4.5.1.5 Kökskåpa 

Meny för programmering av 
fläkthastigheter med
aktivering av kökshuven. KV-kontakt
överst på enheten (se sidan 23 i denna
manual) ska alltid få signal från
kökskåpan när detta är aktiverat. Detta 
för att förhindra rotorlarm.
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Till-och frånluft bör ha samma värde som 
MAX-värde under 4.5.1.3 (Ställs in på 100% 
från fabriken.)

Även om det är installerat en "aktiv" köks-
fläkt men inte rör  ansluten mot
enheten,måste KV-kontakten få signalen för 
att veta att köks fläkten är aktiverad. Detta
kan göras med en tryckbrytare in
frånluftskanalen från fläkten. Sedan
"Frånluft" inställt till cirka 50% eller mindre 
för att kompensera för frånluften från huven.
Notera! Om KV-signalplugg inte används för 
spiskåpan då kan du använda signalen för att 
få mer tilluft när man ska elda i en eldstad.
Justera sedan så att tilluften ger mer
luft än frånluftsfläkt. I detta fall måste du
använd en brytare och inte 
impulsomkopplare.

4.5.1.6 Externt alarm
 Om enheten har anslutits till en extern
fuktighetssensor eller rörelsesensor. Använd 
D2 anslutning ovanpå enheten. (Se sidan 23 i
den här manualen). Notera! För att den här 
funktionen ska arbete, du behöver enpolig 
omkopplare markerad RH% ON / OFF inuti 
enheten som ska ställas in position 1. (Se 
sidan 3 i denna manual för plats för denna 
switch).
Till- och frånluft bör ha samma
värde som MAX-värde under 4.5.1.3 (Ställ in 
på 100% från fabriken.)

4.5.1.7 Frånvaro
Meny för att ställa in önskade värden med
aktivera bort / hem funktion.
Använd D3-kontakten ovanpå enheten. (Se
sidan 23 i denna handbok) Funktionen 
används
via en extern switch.

Inställt värde för önskad temperatur 
kommer visas i displayen efter att ha 
aktiverat fungera.

4.5.1.8 Kalibrering

Menyavläsning av inbäddad temperatur

sensorer.

Dessa temperatursensorer är
levererad kalibrerad från
tillverkare och bör inte försökas
ändra in här.

"Uteluftssensorn" normalt
visar 3–6 ° C högre temperatur
sedan rullens utetemperatur. Detta beror
till uppvärmning av luften i kanalnätet från
insugningsgallret till enhetens intag
där sensorn är placerad.
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4.5.1.9 Avfrostning 

Meny för hur du ändrar avfrostningsläge om 

temperaturen är låg och luftfuktigheten är 

höjd.

Från startmenyn kan du se vilken
avfrostningsläge enheten är inställd på.

Enheten är inställd i läget OFF från 
fabriken. Om det behövs för att ändra 
avfrostningen läge till ett annat läge och 
tryck sedan på knapp 4 och bläddra ner 
till Konfiguration med knapp 3.

Tryck på Enter-knappen och följ 
proceduren som i meny 4.5 Setup för att 
fortsätta.

Tryck på Enter-knappen

Avfrostningsläge AV från fabrik.

Modus 1: vid låg luftfuktighet.
Avfrostningsfunktion börjar vid –
20 ° C.

Modus 2: vid normal luftfuktighet.
Avfrostningsfunktion börjar 
vid –15 ° C.

Modus 3: vid hög luftfuktighet.
Avfrostningsfunktion börjar vid –
10 ° C.

Funktionen när avfrostningen startar är den
varje timme stoppar tilluftsfläkten under 6
minuter. Värmaren EV stängs av. Frånluft
fläkten minskar hastigheten till 30% och 
rotationen växlaren kommer att fungera 
som normalt.
För att undvika att den roterande växlaren 
stannar när cykeln går tillbaka till normal 
funktion, tilluftsfläkten startar i sista 
minuten av avfrostningscykeln.
(Tilluftsfläkten reagerar försenad i 
förhållande till styrsignaler och roterande 
växlare så att värmaren kommer inte att 
kopplas in förrän hastigheten på 
tilluftsfläkten har passerat 250 r / min, in
normal drift).
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4.5.1.10 Visningsnummer
Om två kontrollpaneler ska användas, då
från den här menyn måste det anges den
av kontrollpanelerna är «Display 1» och
den andra är «Display 2». Detta för att undvika 
förseningar i signalerna mellan kontrollpanelerna 
och huvudkontrollkort inuti enheten.

Det spelar ingen roll vilken av kontrollpanelerna
som kallas Display 1 eller Display 2.
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Monteringsanvisningar. Sida 16 till 27. 

Innehållsförteckning
1. Allmän
2. Montering av enheten

2.1 Konsoler och packningar för att undvika vibrationer
2.2 Montering av spiskåpan
2.3 Kanalhölje
2.4 Mått och tekniska data

3. Anslutningar
3.1 Elektriska anslutningar
3.2 Kanalanslutningar

4. Ställa in luftflödet
5. Larm

1. Allmän
Den här guiden är gjord för att ge installations- och användarinstruktioner för korrekt installation av 
AHU 700 BV och BH.
AHU - B00 BV och BH är konstruerad för värmeåtervinning med luftvolymer upp till 700 m³ / h. 
Energin från frånluften överförs till tilluften genom den roterande värmeväxlaren där luften 
strömmar passera varandra utan att ta kontakt.

Enheten har en inbyggd värmare för extra uppvärmning av tilluften. Fuktighetssensor för tvungen
ventilation är integrerad i ventilationsenheten. Kontrollpanelen är integrerad i den främre luckan.

Alternativ för en andra kontrollpanel som ska anslutas görs utanför enheten.

Enheten kan också ansluta ytterligare kökskåpa över spisen, pulsbrytare för styrning av 
tvångsventilation, till exempel våta rum eller badrum, sensor för kol ledning och byta hantering 
bort / hem funktion. Kontrollen av dessa alternativ är integrerad in i AHU - 700 BV och BH.

AHU 700 BV och BH levereras i målad finish, testad och klar för drift. Installation, idrifttagning 
och inställning måste utföras av behörig personal.

2. Montering
Tillsammans med enheten levereras följande utrustning:
1. Upphängningsfäste och proppar
2. Väggfäste med vibrationsdämpande packning
3. Självhäftande vibrationsdämpning
4. Tillbehörsväska som innehåller nödvändiga skruvar
5. 5 st. pluggar för anslutning av ytterligare utrustning.
6. Nyckel för att öppna den främre luckan.
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Välj först hur enheten ska monteras så att dragning av spirorör ska vara så enkelt som möjligt.

(Skiss över visar AHU - 200 H)

Tilluft Friskluft Avluft   Kökskåpa               Frånluft

(Skisse viser AHU-700 BV/1) 

(Skisse viser AHU-700 BH/1) 

Kökskåpa               Avluft Frånluft Tilluft Friskluft
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Enheten kan också placeras på golvet. Det är då viktigt att minst 50 mm isolering placeras under
anordningen för att förhindra vibrationer i byggnadskonstruktioner.

Om enheten ska placeras som 
skiss
visar, då får aggregat inte 
blockeras
så att underhåll och service inte 
kan utföras.

Hvis anlegget plasseres på loftet så 
må en sørge for at det er minst 700 
mm klaring over frontluken slik at der 
blir plass til vedlikehold og service. 



2.1 Konsoler och vibrationsdämpare

Upphängningsfäste skruvad på toppen av 

enheten som visat.

Använd 8 st M5 x 16 mm som medföljer enheten.

(Skiss över show AHU - 700 V)

Montera väggfästet med vibrationspackning.

Se till att kantskyddspackningen är placerad
på väggfästet.
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Se till att vibrationspackningen är intakt.
Limma vibrationsdämparen på baksidan av 
enheten, se illustration. Ungefär. 50mm från
enhetens botten.

Lyft enheten på plats och se till att den finns 
ingen direktkontakt mellan enhet och 
byggnad konstruktion.

Montera väggfästet med vibrationsdämparen. Se till att vibrationsdämparen är intakt.

Limma vibrationsdämparen på baksidan 
av systemet så här skissen visar. Cirka 60 
mm från botten av aggregatet.

2.2 Stoppere 

För att förhindra att enheten lyftes ur konsolerna bör två stopp monteras. Använd två styck
träskruvar 5 x 40 mm. Skruvarna och stoppen ingår i tillbehörspaketet. För att inte överföra 
vibrationer vibrationsmaterialet limmas på dessa stoppen.

Använd 8 x 5 x 40 mm träskruvarvar och 
en av konsolerna, skruvarna som ingår i tillbehörspaketet.
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2.3 Montering av spiskåpan

Om kylskåpet ska användas
tillsammans med enheten

Om köksluckan ska anslutas
längst upp på enheten måste du ta bort
ändkåpan i toppen som är markerad
"SPISKÅPA"

(Skiss visar AHU-700 BV)

(Skiss visar AHU-700 BH)
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2.4 Mått

Alla kanaler är Ø200 mm.

(Skiss visar AHU-700 BV)

Alla kanaler är Ø200 mm 

(Skiss visar AHU-700 BH)
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TEKNISK DATA

Uppvärmningsenhet + fläktar fas / spänning (50Hz/VAC) 
~1 / 230 

strömförbrukning (W)  2250 

Rekommenderade säkringar (A)  10 

Styrsystem Integrerat

Filterklass Superpleat F7 

Termisk / ljudisolering

Sidovägg, baksida, topp och

botten.

Främre lucka

(mm) 40 

50 

Vikt, inklusive konsoler (kg) 101 

SPECIFIKATIONER:
• Roterande värmeväxlare med värmeåtervinning upp till 85% effektivitet.
• Elektrisk värmespole.
• Hög effektivitet och EC-fläktar med låg brus. Justerbar hastighet 30 till 100%.
• Justerbar tilluftstemperatur mellan 15 och 21 ° C.
• Akustiskt och värmeisolerat hus.
• Integrerat styrsystem med "Touch Panel" för styrning av den enhet som levereras som
standard.
• Enheten är utformad för valfri anslutning av en spiskåpa i toppen av enheten.
Överst på enheten finns: (Se sidan 23)
• Kontaktpunkt för anslutning för en extra kontrollpanel.
• Kontaktpunkt för spiskåpan. (KV)
• Kontaktpunkt för Co²-sensor. (CO ²)
• Kontaktpunkt för pulsbrytare. (D1)
• Kontaktpunkter för en extern fuktighetssensor eller rörelsedetektor. (D2)
• Kontaktpunkt för anslutning för anslutning för hem- / bortfunktion. (D3)

TILLBEHÖR:

Extra kontrollpanel, önskar fler kontrollpunkter. Inklusive 10 meter signalkabel (Art.nr: 0100051-2) 

Trådlös pulsbrytare. (Art.nr: 0100052-2)
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Kravstyrd ventilation - tillräcklig luftkvalitet
Fuktighetssensor:

Fuktighetssensor för
tvingad ventilation är
integrerad i
ventilationsenhet.

Luftbehandlingsenheter bör 
vara ligger i lämpliga rum i
central bostad (verktyg /
tvättstuga) för att garantera 
enkelt åtkomst för service och 
filter Byta.
Vid montering i våta rum 
eller badrum sedan 
kontakten punkter måste 
förseglas så att det kan inte 
tränga igenom vatten.

Detta är särskilt för CO2, KV,
D1, D2, D3 och RJ-kontakter.

Rörelsedetektor:

När det installeras i ett 
levande rum, detta 
kommer att ge signal till 
enheten till öka 
hastigheten till max 
luftflöde.

CO²-sensor:

Kan installeras i
vardagsrum och 
kommer att ge
signal till enheten om
föroreningsnivå i
rummet är för höjd.

Kontrollpanel:

Extra kontrollpanel placerad 
på en lämplig plats i 
byggnaden för att göra 
övervakning och reglering av 
ventilation så enkelt som 
möjligt. Får inte placeras i 
badrum eller vått område.

Kontrollpanelen ska 
monteras på väggen.

Enheten är 
konstruerad för 
anslutning av 
extern kökhuv.

Detta är en alternativ 
lösning om problem 
med rörledningar från 
spiskåpan genom 
ytterväggen.

Spis / öppen spis / badrum

Trådlös kontrollpanel / pulsbrytare kan 
användas för att öka utbudet med en 
spis.

Monteras på lämplig plats i förhållande 
till enheten. Kan också placeras i 
närheten av badrummet för enkel drift 
med tvingad ventilation (max luftflöde)
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3. Anslutningar

3.1 Elektriska anslutningar

AHU - 700 BV och BH levereras med cirka 1,7 m kabel och plugg för 10A / 230V uttag.

Extra kontrollpanel:

Kontrollpanelen levereras komplett med signalkabel, längd 10 m.
Signalkabeln till kontrollpanelen måste ha minst 10 cm avstånd
till högspänningskablar.

Kontrollpanelen sätts
i en låda och kan vara
fäst direkt till
vägg. Gör ett lämpligt hål
för tråden i urtaget
för tråd i lådan.

Kontrollpanelen kan också
där dolda ledningar vara
fäst på standardvägg
låda där fästet
skruvar i vägglådan har 60 mm cc.

För att demontera "pekplatta" -skivan och visa detta kan det enkelt
görs med en kniv med ett tunt blad försiktigt isatt mellan
jackan och frontplattan. Vrid sedan kniven så att
ram lossnar.

Kom ihåg att när du installerar den här extra kontrollpanelen
definiera det som Display 2. Titta på sidan 14 i denna 
bruksanvisning.

Anslutningar av sensorer / externa funktioner

Se följande kopplingsschema för detaljer.

(Skiss visar AHU - B00 BV)     (Skiss visar AHU - 700 BH) 

Pluggar för anslutning av externa sensorer som du hittar i den medföljande 
tillbehörssäcken med enheten.
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3.2 Kanalanslutningar
Enheten är företrädesvis monterad i t.ex. tvättstuga, förråd, tvättstuga etc. Luftkanal
från spiskåpan kan anslutas till separat "bypass-kanal" överst på enheten, markerad
"Spiskåpa".

Valet av placering måste beaktas att enheten kräver periodiskt underhåll. Vara
se till att det är möjligt att öppna / ta bort enhetens inspektionslucka och att det finns tillräckligt med 
utrymme för ta bort huvudkomponenterna. Om enheten är monterad på den lätta 
väggkonstruktionen till de levande rum, till exempel sovrum / vardagsrum, rekommenderad vägg 
isolerad / konstruerad så att risken av ljudöverföring undviks.

Friskluftintag ska placeras främst på byggnadens norra och östra och på god avstånd från
avgasöppningarna för ventilation, centralvakuum, huvar och ventiler, avloppsventilation, skorsten 
eller annat förorenad källa som damm / avgas från trafik etc. Avluftens retur bör ske
alltid vara på god avstånd från intag av frisk luft, stäng fönster osv

Skiss för rörledning vid montering av spiskåpan upptill på enheten.

1. Tilluft sovrum
2. Tilluft bostad
3. Frånluft kök
4. Frånluft badrum /
förråd
5. Aggregat
6. Takhuv / Avluft
7. Frisk luft / utomhusluft
inlopp
8. Spiskåpa

I stället för separat taklucka för avluft och väggnät för frisk luft kan det också användas kombi
rutnät med in- och utloppsluft finns i samma låda.

Luft till och från enheten kommer att ledas genom kanalerna. Bästa hållbarhet och kapacitet för 
rengöring uppnås genom att använda kanaler i galvaniserat stål.

Korta anpassningar (à 1 m längd) med flexibla aluminiumkanaler kan användas för rörledningar 
mellan enheten och takhöljet / väggnätet.

För att uppnå effektiv, låg energiförbrukning och korrekt luftflöde, utformade kanalsystemet
med låga lufthastigheter och lågt tryckfall.
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Notera!!   

� 

� 

Om spiskåpan inte är ansluten får skyddskåpan inte tas bort.

Torktumlare får inte anslutas till ventilationsaggregatet utan har en egen kanal till det öppna

luft.

�  Kanalen ska hållas täckt under lagring och installation.

�  Platsen för avgasnätet / takluckan måste också uppfylla nuvarande byggnadsförhållanden, 
liksom eventuella krav från lokala byggnadsmyndigheter.

�  Allt in- och utlopp på enheten måste vara anslutet till rörledningen.

Parning av kanalsektioner.

Alla fogar mellan kanaler, T - rör, böjningar, reduktionsmedel etc. måste ”låses” med hjälp av 
specialband eller på minst 3 delar självskruvande skruvar.

Ljudreduktion

För att undvika störande ljud från fläktar i vardagsrumsinstallation av ljudabsorbent (ljuddämpare) 
i kanal för tillufts- och frånluft rekommenderas. (Längd = 0,9 meter varje sektion)

För att förhindra ljudöverföring mellan rum via kanalsystemet och minska allt buller som uppstår
i kanalsystemet rekommenderas också en ljuddämpare framför varje tilluftsdon i vardagsrummet.

Flexibla kanaler.

Flexibla kanaler kan användas för justeringar mellan aggregatet och takluckan / 
friskluftsinloppet.
Alternativt används de flexibla ljuddämpare (kom ihåg krav på ljudnivå utomhus).
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Kondensations / isolering

Isolering är nödvändig för att skydda termiska, ljud- och brandhänsyn vid anläggningen. Oftast är det

en kombination av dessa beror på isolat.

Anledningar till värmeisolering av ventilationsledningar är:

 få god värmeekonomi genom att begränsa värmeförlusten

 uppnå en specifik utloppstemperatur för ventilationsluften.

 förhindra kondens på antingen insidan eller utsidan av kanalen.

Värmekostnader som reduceras genom att förhindra värme som tillförs i ventilationsluft kan 
överföras till ouppvärmda omgivningar.

Om kanalerna är i kall
miljö, som på vinden, där
temperaturen är betydligt lägre än 
temperaturen ventilationsluft, det finns risk 
för kondens inuti kanalerna. Detta kan 
förhindras av isolera kanalens yttre. I det här 
fallet kanalvägg är diffusion och skulle 
isolera därför externt med en diffusion 
material av mineralull.

Det kan också användas isoleringsrör (100 mm)
mineralull) med plastbeklädd  som dras över kanalerna. Detsamma gäller isolering av
rörledningar mellan aggregatet och donen, vilket ger den kylda luften upp till rummen.

Notera! Kom ihåg god överlappning av diffusionsbarriär och tejp alla fogar med kanaltape.

Frisk luft och avluftskanal ska alltid kondensisoleras hela sin längd.

Rätt prestanda för enhetsanslutningen är särskilt viktigt. På samma sätt isolera alla andra kanaler för
kallt och oisolerat rum.

I områden med extremt låga vintertemperaturer måste extra isolering användas. Total isolering
tjockleken måste vara minst 100 mm.
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Tilluftsdon, frånluftskåpor och spiskåpor

Tilluftsdonen måste placeras i vardagsrummet som sovrum och vardagsrum, medan
frånluftsdonen placeras i våta områden (badrum, tvätt etc.), toalett och kök

Obs: Även om spiskåpan är ansluten till enheten måste den också monteras separat avluft i köket.

AHU 700-spishälluttaget leds direkt till avgasfläkten utan lukt och föroreningar
transporteras genom värmeväxlaren. För att uppnå värmeåtervinning från ventilation på grund av 
avgas luftrum i köket, därför måste denna avluftsspjäll anslutas tillsammans med avgaserna 
från de våta cellerna

Spiskåpan måste vara utrustad med spjäll som är täta i stängt läge
(utan öppning för grundventilation). Om det finns några "läckage" i frånluftskanalen
från spiskåpan när spiskåpan inte är aktiverad kommer det att finnas en “Rotor
fel ”larm.

Det är mycket viktigt att det finns en signal från spiskåpan ansluten mot KV-kontakten
utanför enheten för att undvika detta “Rotorfel” -larm.

Avluftsgaller kan monteras i tak eller vägg. Tilluftsdon kan monteras i tak eller "låg vägg". I "lågvägg" 
måste sektoröppning placeras så att tilluftsströmmen transporteras uppåt längs det sluttande taket. 
Tillförseln i väggen vid det horisontella taket måste ha ”kast riktning ", så att luft kommer in i rummet 
längs med taket. Lufttillförsel via tilluftsventilen tillåter luftstråle kastlängd, och avluftsdon kan därför 
användas som tilluftsdiffusor i väggen när det är ett solitt tak.

Don ska monteras i ramar så att de kan vara det
lätt tas bort för rengöring.

4 Ställa in luftflödet.

Som standardinställning kan tillförselluftsdiffusorer öppnas från 5
till 7 varv från stängt läge och låst med en mittmutter.
Avgasluftskärnan öppnas 10 varv från stängt läge
och låst med en mittmutter. För justering av luftflödet till varje
rum måste inställningarna för diffusorerna mätas. Balansering
schema (diagram) avsett för design, eller alternativt av
balansering enligt flödesmätningar med utrustning speciellt 
utformad för detta.

Tilluftsdiffusor Avgasluft
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5. Larm

Larm på Ensy AHU-enheter
Kritiska larm. Röda blinkande lampor i kontrollpanelen

Larm Möjliga orsaker Beskrivning av vad
kommer att återgå Återställ larmet

Motor
skydd
Leverans Avsaknad av signal 

från fläkten

EV och RO är
avstängd.
TV och AV stängs 
av efter 1 min

Fläkten stänger «AV» och 
sedan tillbaka
Motor till «NORM»

Motor 
skydd
Extrahera

Sensor AT
Öppna

Sensorn är trasig.
Alla funktioner är
inaktiverad och
enheten kommer 
att stanna

Automatisk 
återställning efterSensor OET-byte

oppna

överhettning
 Temperaturen 
har utövad 55 ° C Värmare (EV) stängs 

av

Automatiskt när temperaturen
sjunker till 25 ° C
(tidigare 20 ° C)

Eldtermostat
Temperatur över
termostat undviks
110 ° C.

Alla funktioner är
inaktiverad och enheten 
kommer att stanna.vs

Manuell återställning 
av elden termostat.

Låg spänning

Spänningen sjunker 
under 200 V

Alla funktioner 
är avaktiveras

Efter att spänningen stiger 
automatiskt till 212 V

Ingen anslutning från
kontrollpanelen till
master styrkort.

Alla funktioner 
är avaktiveras.

Automatisk när kontakten är
etablerat igjen

Mindre kritiska larm. Gula blinkande lampor i kontrollpanelen

Larm möjligt
orsaker

Beskrivning av vad 
kommer att återgå Återställ larmet

Sensor EAT
öppna

Kortslutning eller brott
av kabel

Alla funktioner 
är deaktiveras

Automatisk 
återställning efter
ersättning

Sensor AVK
öppna
Sensor UTE
öppna

Frostlarm

Tilluft från enheten är
under 5 ° C.
Masterkort ver.034
eller högre behövs
för att detta ska vara
implementeras. Visa
ver.021 eller högre är
behövs för att visa in
Skärmen.

Alla funktioner 
är
deaktiveras

Enheten startar igen när
tilluftstemperaturen har stigit
till 9 ° C.
Larmet måste vara manuellt
återställning genom att trycka 
på "enter" (knappen
4) i larmmenyn.

Filterändring Användningsperioden 
för filtren har löpt ut. Byt ut filtren Se bruksanvisning 4.3 Filtrera 

hur för att återställa larmet
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Rotorfel

Effektivitet under 20%
längre än 2 minuter på
masterkort version.023
eller lägre

Rotorväxlare
ska sluta.

Byt spjäll eller
drivrem om det är 
trasigt.

Fläkten stänger «AV» 
och sedan tillbaka till 
«NORM» att återställa

Effektivitet under 20%
längre än 10 minuter på
masterkortversion .024,
030 eller 031.
Effektivitet under 20%
längre än 10 timmar på
huvudkortversion .033.
eller högre

För mer information om larm och felsökning, besök vår webbplats

Ensy.no/Service och underhåll / Larm vid AHU-enheter / felsökning

Om fansen fortsätter att springa när du vill återställa ett larm genom att ställa in 
fansen «AV» -läget är orsaken till att "Veckoplan" är aktiverat.

Denna aktivering innebär att du inte kan sätta fläktar i "OFF" -läge.
Vad du måste göra då är att ange veckoschemat, bläddra tills du kommer till dagens dag och
gör den dagen för att inte vara aktiv genom att sätta ett X över den aktiva perioden. Om period “1” är 
aktivt, bläddra ner till “1” och tryck på - (minus) så att den inte är aktiv.
Sedan kan du gå tillbaka i menyn och ställa in fläktarna i “OFF” -läge för att återställa larmet.
Kom ihåg att gå tillbaka till veckoschemat och ställa in perioden 1 aktiv igen genom att trycka på +
knapp. Tryck på knapp 4 för att acceptera ändringarna. Tryck sedan på knappen 1 två gånger för att 
komma till startsidan igen.

Rotorfelalarm aktiveras inte om:

1. När du använder kökshuven och signalkablar är anslutna till KV-kontakten utanför
enhet.

2. Om skillnaden mellan UTE (friskluftens temperaturgivare) och EAT (Extract
temperatursensor) är mindre än +/- 5 ° C (för masterkortet ver.030 eller lägre, värdet
+/- 3 ° C)

3. När frånluftsfläkten stannar. (Rotorväxlaren stannar alltid när tilluften
fläkten stannar.)

Vid felsökning.

1. På huvudkortet finns en liten gul diodlampa. Detta bör vara i normal drift
blinkar ungefär en gång per sekund.

2. Om denna lampa lyser hela tiden utan att blinka stannar kortet. Vad du kan prova är
att koppla ur kontakten och ansluta igen och se om detta hjälper. Huruvida det
fortfarande är upplyst hela tiden sedan är en omprogrammering av programvaran på
masterkortet vad som behövs. Till omprogrammera då måste du kontakta din
servicepartner. Omprogrammera sedan till version 034
eller nyare / högre om det publiceras på Ensy.no.

3. Om lampan blinkar snabbare än en gång per sekund gör du samma procedur här som
ovan i avsnitt. 2.
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Anmärkningar:

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________ 
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