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Overview HCV serien af boligventilationsaggregater med varmegenvinding fra Dantherm er beregnet til at 
sikre et behageligt indeklima. 

Helbreds- og 
sikkerhedsanvisning

Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (børn inklusive) med psykiske, mentale eller 
følelsesmæssige lidelser, medmindre de har modtaget tilstrækkelig undervisning og uddannelse 
vedrørende brugen af apparatet fra den eller de personer, der har ansvaret for deres sikkerhed

Børn bør instrueres til ikke at anvende eller ”lege” med apparatet.

Udover udskiftning af filtre samt udvendig rengøring af apparatet, skal al vedligehold og repara-
tion foretages af uddannet fagpersonnel.

Advarsel Det er operatørens ansvar at læse og forstå denne opsætningsvejledning og
andre medfølgende oplysninger, så betjeningsprocedurerne forstås korrekt.
HCV-enheden skal installeres af uddannet (faglært) personale.
Reparation af alle dele af enheden skal udføres af faglært personale.
Læs hele servicevejledningen før HCV-enheden startes første gang.
Det er vigtigt at kende de korrekte betjeningsprocedurer for affugteren og alle enhedens
sikkerhedsforanstaltninger.
HCV-enheden SKAL jordforbindes ved hjælp af kabler MED jordforbindelse og jordforbundet
strømforsyning.
Hvis denne forudsætning ikke overholdes, kan det i sidste ende medføre skade på udstyr eller
ejendom og kan endda resultere i personskade.
Dantherm påtager sig ikke noget ansvar med hensyn til tab af forretning eller personskade som
konsekvens af manglende overholdelse af sikkerhedsprocedurerne.

Målgruppe

Installationsmanual
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Introduktion

https://www.dantherm.com/gb/
download-page-service-manuals/
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Produktbeskrivelse

Kanaltilslutning Tilslutning af kanaler til apparatet. Det er muligt at vælge mellem højre (A) eller venstre (B) indstilling 
af apparatet for at lette tilslutning af kanalerne.  
Valget foretages på hovedstyringen, og kanalerne tilsluttes efterfølgende som vist på illustrationen 
herunder. 
(A eller B) 

Indstilling A  
Standard mode 
 

Indstilling B 
Option  
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Skift indstilling fra A (standard) til B

A-B indstillinger Ændring fra A-B medfører at apparatet vil opfatte og dermed håndtere temperaturerne  
spejlvendt iforhold til fabriksindstillingen (A).  
Herunder vises fremgangsmåden for at ændre til B-indstilling.
Start med at påklæbe det medfølgende ark med luftvejenne for indstilling B ovenpå det eksister-
ende ark med A-indstillingen

Procedure  
Skift fra indstilling A til B 

1. Sørg for at strømmen til apparatet er afbrudt.
2. Fjern de 2 metallåger forrest på apparatet (Illustration herunder)
3. Påklæb illustrationen af varmeveksleren med de spejlvendte luftveje ovenpå det  
 eksisterende ark
4. Skift til B på hovedstyringen - Se illustration herunder..
5. Hvis der er monteret forvame i apparatet, skal denne afmonteres, og flyttes til den  
 modsatte ventilatorkasse – dette kræver afmontage af flere stik på hovedstyringen,  
 hvorfor omhyggelighed er påkrævet. Se hovedmanual for yderligere information.
6. Evt. pollenfilter skal flyttes til modsat side.
7. Montér alle låg / fronter
8. Flyt proppen fra afløbsstudsen til modsat side, og tilslut drænslangen som anvist på  
 instruktionen (B) på forrige side (samt øverst på apparatet)
9. Tilslut kanalerne som anvist på forrige side (samt øverst på apparatet)
10. Tilslut strøm til apparatet, og foretag indregulering, hvorefter apparatet er klar til  
 ibrugtagning
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Indregulering
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Skift indstilling fra A (standard) til B 
Fortsat
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Afløb

Påfyldning af  
vand i vandlås    

Indregulering

 

Afløb og indregulering 

Mode AMode B
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Dantherm  A/S 
Marienlystvej 65
7800 Skive
Denmark

Phone +45 96 14 37 00 
Fax +45 96 14 38 00

info@dantherm.com 
www.dantherm.com

Dantherm AS
Postboks 4, 3101 Tønsberg
Norway
Besøksadresse: Løkkeåsvn. 26 3138 
Skallestad

Phone +47 33 35 16 00
Fax +47 33 38 51 91

dantherm.no@dantherm.com
www.dantherm.com

Dantherm  AB
Fridhemsvägen 3
602 13 Norrköping
Sweden

Phone +46 (0) 111 930 40 
Fax +46 (0) 121 133 70

infose@dantherm.com
www.dantherm.se

Dantherm Limited
12 Windmill Business Park
Windmill Road, Clevedon
North Somerset, BS21 6SR
England

Phone +44 (0)1275 87 68 51
Fax +44 (0)1275 34 30 86

infouk@dantherm.com
www.dantherm.co.uk

Dantherm A/S
4th Dobryninskiy Lane 8
Office C 11-01 
119049 Moscow  
Russia

Mobile +7 903 700 69 01
Phone +7 495 642 95 60
Fax +44 (0)1275 34 30 86

thj@dantherm.com 
www.dantherm.com

Dantherm can accept no responsibility for possible errors and changes.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Dantherm n’assume aucune responsabilité pour erreurs et modifications éventuelles.
Dantherm se exime de cualquier responsabilidad por errores y cambios realizados.
A Dantherm recusa qualquer responsabilidade relacionada com eventuais erros e alterações. 
Компания Dantherm не принимает на себя ответственность за возможные ошибки и изменения в настоящем документе.
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