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Introduktion 
Overblik 

 

 

Introduktion Dette er servicemanualen for boligventilationsaggregatet HXV 5 fra Dantherm Air 
Handling. 
Indholdsfortegnelsen nedenfor giver et overblik over sektionerne i manualen. Se den 
komplette indholdsfortegnelse for overblik over alle afsnit. 
 

Serienummer Denne manual dækker aggregater med serienumre lig med eller højere end: 
0606020842980 

 

Indhold Manualen dækker følgende sektioner: 
 

Emne Se side 

 Indholdsfortegnelse, komplet næste side 

 Generel information 5 

Produktbeskrivelse 6 

Klargøringsvejledning 13 

Brugervejledning 19 

Servicevejledning 21 

Teknisk information 29 

Appendiks A – Ydelse og specifik ventilatoreffekt 33 

Index 34 
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Indholdsfortegnelse 
 

 

Introduktion Dette er den komplette indholdsfortegnelse, som dækker samtlige afsnit i manualen. 
Hver sektion starter med en introduktion med en separat indholdsfortegnelse, som 
dække netop den sektion. 
 

Indhold Denne manual dækker følgende emner: 
 

Emne Se side 

Introduktion 3 
 Indholdsfortegnelse 4 
 Generel information 5 
Produktbeskrivelse 6 
 Generel beskrivelse 7 
 Beskrivelse af dele 8 
 Beskrivelse af styringen 10 
 Funktionsbeskrivelse 11 
Klargøringsvejledning 13 
 Montage og installation 14 
 Venstre/Højre version 17 
Brugervejledning 19 
Servicevejledning 21 
 Forebyggende vedligeholdelse 22 
 Tilbehør 24 
 Reservedelsliste 26 
 Fejlfindingsvejledning 27 
 Serviceaftale 28 
Teknisk information 29 
 Tekniske data 30 
 Dimensioner 31 
 Eldiagram 32 
Appendiks A – Ydelse og specifik ventilatoreffekt 33 
Index  34 
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Generel information 
 

 

Introduktion Dette afsnit giver de generelle informationer omkring manualen og aggregatet. 
 

Manualens vare-
nummer 

Denne servicemanual har varenummer 039342. 

 

Målgruppe Servicemanualens målgruppe er: 
• Den daglige bruger 
• Teknikere, der installerer aggregatet samt foretager forebyggende vedligeholdelse 

og udskifter dele ved fejl 
 

Copyright Kopiering af servicemanualen eller dele af den er ikke tilladt uden en skriftlig tilladelse 
fra Dantherm Air Handling A/S. 
 

Forbehold Dantherm Air Handling A/S forbeholder sig retten til til hver en tid at foretage ændringer 
og forbedringer på produktet og i servicemanualen uden forudgående meddelelse eller 
forpligtelser. 
 

EU overensstem-
melseserklæring  

 

Dantherm Air Handling A/S, Marienlystvej 65, DK-7800 Skive erklærer på eget ansvar, 
at følgende produkt: 

031366 DVX 500 
som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med følgende direktiver: 

98/37/EEC Maskinsikkerhed 
73/23/EEC Lavspændingsdirektivet 
89/336/EEC EMC-direktivet 

- og er fremstillet i overensstemmelse med følgende normer: 
EN 292 Maskinsikkerhed 
EN 50 081-82 EMC 
EN 60 335-1 Lavspænding 
 
 

Skive, 19.03 2007  
 

Bortskaffelse Aggregatet er designet til at holde i mange år. Når aggregatet skal bortskaffes skal det 
foregå i henhold til nationale love og procedurer for at beskytte miljøet. 
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Produktbeskrivelse 
Overblik 

 

 

Introduktion Denne sektion giver en beskrivelse af HXV 5 og dens funktionalitet. 
 

Indhold Sektionen dækker følgende emner: 
 

Emne Se side 

Generel beskrivelse næste side 

Beskrivelse af dele 8 

Beskrivelse af styringen 10 

Funktionsbeskrivelse 11 
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Generel beskrivelse 
 

 

Introduktion Dette afsnit giver en beskrivelse af aggregatet som helhed. Det følgende afsnit beskri-
ver de forskellige dele i detaljer. 
 

Brugen af HXV 5 HXV 5 bruges til ventilation af private huse. 
Aggregatet leverer frisk udeluft gennem aggregatet til huset. 
Forurentet og fugtig luft suges ud af huset hvorved varmen fra denne luft bruges til at 
opvarme den friske udeluft inden den blæses ind i huset. 

 

Venstre/Højre 
version 

Illustrationen viser et Højre aggregat (fra fabrik), se mere omkring Venstre/Højre versi-
oner i afsnittet ”Venstre/Højre version”, side 17. 
 

Installation Aggregatet monteres ofte i forbindelse med én-familiehuse eller lejligheder i et bryg-
gers, et opvarmet skur eller lignende. 
 

Illustration, intern Illustrationen viser aggregatets forskellige dele, se fra den interne side: 

 
 

Dele Tabellen giver et overblik over hoveddelene i aggregatet: 
 

Nr. Del Nr. Del 
 Varmeelement  Typeskilt 
 Filter (G3)  Ventilator 2 
 Varmeveksler  Bypass (vinterposition) 
 Ventilator 1 (bag ved styringen)  Drænhuller (venstre/Højre) 
 Styring  Temperatursensor 
 Filter (G3/F7) - - 

 

 

 T4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 T311

 T111

T2  

11 

11 

11



 

8 

Beskrivelse af dele 
 

 

Introduktion Dette afsnit giver en mere detaljeret beskrivelse af delene i en HXV 5. Se illustrationen i 
afsnit “Generel beskrivelse” på side 7. 
Delene er: 

 • Kabinet 
• Varmeelement 
• Filtre 
• Varmeveksler 

• Ventilatorer 
• Styring 
• Brugerpanel 

• Bypass 
• Dræn 
• Temperatursensorer 

 

Kabinet Kabinettet er lavet af malet, varmgalvaniseret metalplade, der er isoleret med en 
brandhæmmet polyesterskum. Skummet er både varmeisolerende og lyddæmpende. 
 

Varmeelement Aggregatet er udstyret med varmeelement. Varmeelementet er placeret indeni aggre-
gatet. Det er beskyttet med en overhedningstermostat. 
Varmeelementet holder den interne temperatur på et tilfredsstillende niveau ved lave 
udetemperaturer. Se i afsnittet ”Brugervejledning”, side 19 for indstilling af tillufttempe-
ratur. 
Varmeelementet bør være slukket om sommeren, når der bruges bypass-funktion. Om 
vinteren når bypasset ikke er i brug bør varmeelementet være tændt. 
 

Filtre Formålet med filtre er at beskytte varmeveksleren og at bortfiltrere støv fra udeluften 
inden denne ledes ind i huset. 
Aggregatet er standardmæssigt leveret med filterklasse G3 foran et F7 kassettefilter på 
tilluft og G3 filter på udsugningsluft. 
 

Varmeveksler Varmeveksleren sikrer at varmeenergi i fraluften overføres til tilluften, når begge luft-
strømme passerer hinanden i veksleren.. 
 

Ventilatorer Der er to ventilatorer i aggregatet. Formålet med ventilatorerne er beskrevet nedenfor. 
Når beskrivelsen henviser til ventilator 1 eller 2, så er det fordi der er mulighed for at 
have en venstre eller en højre version. Venstre/Højre-princippet er beskrevet i afsnittet 
”Venstre/Højre version”, side 17. 
Tilluftventilator 
Tilluftventilatoren suger frisk udendørs luft gennem aggregatet og varmeveksleren og 
tilfører herefter den opvarmede luft til sove- og opholdsværelser, dagligstuer og evt. 
sauna eller dampbad. 
Fraluftventilator 
Fraluftventilatoren suger luft fra køkken (somme tider fra emhætten), badeværelser, 
sauna og/eller dampbad gennem aggregatet og varmeveksleren, hvor varmen genbru-
ges. Herefter ledes luften ud i det fri. 
 

Styring Styringen er beskrevet i detaljer i afsnittet “Beskrivelse af styringen”, side 10. 
For at ændre indstillinger, se ”Brugervejledning”, side 19. 

Fortsættes på næste side 
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Beskrivelse af dele , fortsat 
 

 

Basisbrugerpanel Basisbrugerpanel er beskrevet i detaljer i “Beskrivelse af styringen”, side 10. 
For at ændre indstillinger, se ”Brugervejledning”, side 19. 
 

Bypass-spjæld Vinter: 
Om vinteren skal bypass-spjældet ikke 
bruges. Når den ikke er i brug er den pla-
ceret under ventilator 2. 
Om vinteren genvinder varmeveksleren 
varme fra den luft, der suges ud af huset 
og genbruger den til at varme den friske 
udeluft op inden denne ledes ind i huset.

 Sommer:  
Om sommeren når det er varmt udenfor, 
er det unødvendigt at opvarme udeluften 
inden den blæses ind i huset. 
I sommerdrift leder bypass-spjældet den 
friske udeluft udenom varmeveksleren di-
rekte ind i huset. 

Placering af bypass-spjældet: 

 
 Sommer Vinter 

 Se afsnittet ”Brugervejledning”, side 19 for at ændre fra sommer- til vinterdrift og om-
vendt. 
 

Dræn Drænet er placeret i bunden af kabinettet. Uafhængigt om der er tale om højre eller 
venstre version af aggregatet, ledes kondensvandet til et dræn i begge sider. 
 

Temperatursen-
sorer 

Aggregatet har fire temperatursensorer. Placeringen af disse er illustreret i afsnittet 
“Generel beskrivelse”, side 7. 
 

Del Funktion 

T1 Udelufttemperatur Giver information omkring frisklufttemperatur*) 

T2 Tillufttemperatur For varmeelement. Se mere omkring varme i 
“Funktionsbeskrivelse”, side 11 

T3 Fralufttemperatur Giver information omkring lufttemperaturen, som 
suges ind i aggregatet fra huset*) 

T4 Afkastlufttemperatur For frostbeskyttelse. Se mere omkring frostbe-
skyttelse i “Funktionsbeskrivelse”, side 11 

 

 *) Kan kun aflæses fra High End brugerpanelet (tilbehør) 
 

Ventilator 2
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Beskrivelse af styringen 
 

 

Introduktion Dette afsnit giver en detaljeret beskrivelse af styringen og basisbrugerpanelet. 
Beskrivelse af, hvordan indstillinger ændres, findes i afsnittet “Brugervejledning”, 
side 19. 
 

 

Illustration Denne illustration viser basisbrugerpanelet og styringen: 

 

  

Placeret på styringen 
bagved pladen der 
dækker for styringen:
 

 Basisbrugerpanel Styring 

 

Del/funktion Denne tabel giver en beskrivelse af hver brugerrelevant del på styringen: 
 

Del Funktion 

 LED, varmeelement Gul: Varmeelement ON 
OFF: Varmeelement OFF 

 LED, ON/OFF Grøn: Strøm ON 
OFF: Strøm OFF 

 Regulator for ventilator-
hastighed 

Trinløs regulator til at regulere ventilatorhastigheden 
Se mere om regulering af ventilatorhastighed i 
“Brugervejledning”, side 19 

 Reset for filtertimer Når denne aktiveres resettes filtertimeren 

 Setpunkt, frost Viser setpunkt for frost. 
Se mere omkring setpunkt for frost/frostbeskyttelse i 
“Funktionsbeskrivelse”, side 11 

 Setpunkt, varmeelement Viser setpunkt for varmeelement 
Se mere omkring varmeelement i 
“Funktionsbeskrivelse”, side 11 
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Funktionsbeskrivelse 
 

 

Vigtigt Ventilationssystemet bør altid være i drift! 
Det kan ikke anbefales at stoppe for ventilationen, end ikke for længere ferier. 
Det følgende beskriver HXV 5 med fabrikssetup i Højre version. Se mere omkring Ven-
stre/Højre i afsnittet “Venstre/Højre version”, side 17 
 

Funktion Aggregatet blæser frisk luft udefra ind i opholdsrum, sauna og/eller dampbad. 
Forurenet og fugtig luft suges ud af køkken, opholdsrum, badeværelser etc. og ledes 
gennem aggregatet, hvor dette genbruger varmen fra den gamle luft til at varme den 
nye friske udeluft op med, før dette blæses ind i huset. 
 

Illustration af luft-
flow 

Dette illustrerer luftflowet i en HXV 5 med 
højre version fra fabrik: 

     

 
 

Beskrivelse af 
luftflow 

Dette beskriver luftflowet i detaljer: 

 

Nr. Beskrivelse 

 Udeluft Frisk luft der kommer ind i varmeveksleren klar til at blive 
opvarmet af fraluften fra huset ( ) 

 (Opvarmet) tilluft Komfortluft, som er opvarmet af fraluften fra huset ( ) 

 Fraluft Gammel luft som bruges til at opvarme den friske udeluft 
med ( ) 

 Afkastluft Varmen er trukket ud af den gamle indeluft for at varme den 
friske luft op ( ). Afkastluften ledes ud af huset og syste-
met 

 

Fortsættes på næste side 
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Funktionsbeskrivelse, fortsat 
 

 

Trinløs ventilator-
hastighed 

Den trinløse ventilatorregulator 
bruges til at justere luftmængden 

 
 

Hastighed Funktion 

1 Bruges ved fravær. 
Når boligen er tom, kan ventilationen midlertidigt reduceres 

2 Bruges ved normalt ventilationsbehov 

3 Bruges ved normalt til højt ventilationsbehov 
Fx ved madlavning, saunadrift, bad, tørring af tøj, gæster, ved over-
skudsvarme og for større boliger 

4 Bruges ved behov 
Fx ved madlavning, fest og i varmt vejr. Madlavningsdamp suges ud via 
emhætten eller en integreret røgfang og ventilator 

 

 

Frostbeskyttelse Hvis udsugningslufttemperaturen falder til under setpunktet for frostbeskyttelse (fabriks-
indstilling = 4 °C), stopper tilluftventilatoren. 
Tilluftventilatoren starter igen når temperaturen stiger til mindst 3 °C over setpunktet for 
frostbeskyttelse.  
Se Brugervejledning, side 19 for at ændre setpunkter. 
 

Filtervagt Efter 4 måneders driftstid aktiverer en timer buzzeren for filteralarm på styringen. Se 
mere omkring filtervedligeholdelse i afsnit “Forebyggende vedligeholdelse”, side 22. 
Timeren skal resettes manuelt (se Brugervejledning, side 19). 
 

Varmeelement Det indbyggede varmeelement  tænder, når tillufttemperaturen falder til under setpunk-
tet for varme (fabriksindstilling = 18 °C). 
Varmeelementet slukker, når temperaturen er steget til minimum 2 °C over setpunktet 
for varme. 
Se Brugervejledning, side 19 for at ændre setpunkter. 
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Klargøringsvejledning 
Overblik 

 

 

Indhold Denne sektion indeholder følgende emner: 
 

Emner Se side 

Montage og installation 14 

Venstre/Højre version 17 
 

 



 

14 

Montage og installation 
 

 

Introduktion Dette afsnit vil guide igennem udpakning, montage og installation af HXV 5. 
 

Vigtigt Kun uddannede og certificerede teknikere må installere aggregatet! 
RJ 45 kablet med stik fra aggregatet må ikke bruges til pc-installation! Pc-installation vil 
ødelægge aggregatet eller pc’en! 
 

Før du starter Sørg for at have følgende klar inden installationen påbegyndes: 
• Værktøj beregnet til elektriske installationer 

 

Indpakning HXV 5 er leveret i en papkasse. 
 

Kassens indhold Følg denne procedure for at tjekke indholdet i kassen: 
 

Trin Handling 

1 Udpak forsigtigt aggregatet 

2 Tjek indholdet før montagen påbegyndes 

3 • Montageskinne 
• Pose med skruer 
• Basisbrugerpanel*) 
• Vandlås 
• Manual 
• HXV 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
*) Brugerpanelet, vandlå-
sen og posen med tilbe-
hør til vandlåsen er pakket 
separat og placeret her 

 

 

Fødder For at beskytte aggregatet indtil det installeres, er det leveret på fødder, som let fjernes 
når aggregatet er monteret. 

Fortsættes på næste side 
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Montage og installation, fortsat 
 

 

Montage Følg denne procedure for at montere aggregatet: 
 

Trin Handling 

1 Monter montageskinnen på væggen med 4 skruer, som passer til væggens 
materiale og tykkelse 

Placer HXV 5 på montage-
skinnen (Se ”A”). 
 
En gummi-affjedring bag på 
aggregatet (se ”B”) holder 
aggregatet vandret og re-
ducerer vibrationer og støj. 
 
Aggregatet er nu klar til in-
stallation af kanaler øverst 
på aggregatet. 
 
Vigtigt 
Det er vigtigt at aggregatet 
monteres i lod og vater 

2 

 
A 

 
B 

3 Beslut om du har brug for en højre version (fra fabrik) eller en venstre versi-
on. Venstre/Højre versioner er beskrevet på side 17 

 

Venstre version Højre version (fra fabrik) 

Fortsæt til afsnit “Venstre/Højre ver-
sion”, side 17 

Fortsæt med trin 4 

 
 

Fortsættes på næste side 
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Montage og installation, fortsat 
 

 

Montage, fortsat 
 

Trin Handling 

4 Tilslut drænrørene: 
 

 
5 Placer brugerpanelet hvor det kan betjenes og tilslut RJ45 stikket fra aggre-

gatet til brugerpanelet 

6 Tilslut stikket til 230 V AC 
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Venstre/Højre version 
 

 

Introduktion Dette afsnit beskriver hvordan man ændrer HXV 5 fra fabriksversionen (Højre) til en 
Venstre version. 
 

Venstre eller Høj-
re? 

Om der er brug for at ændre HXV 5 fra en Højre version til en Venstre version afhæn-
ger af montagestedet. Det kan være mere hensigtsmæssigt at ændre aggregatet frem 
for at ændre montagestedet. 
 

Vigtigt Kun trænede og certificerede teknikere må ændre på aggregatet! 
 

NB Denne manual er baseret på fabriksversionen (Højre), og følgelig vil tegninger og for-
klaringer ikke passe til aggregatet, såfremt det er blevet ændret til en Venstre version. 
 

Før du starter Sørg for at have følgende til rådighed inden ombearbejdningen påbegyndes: 
• PZ2 Stjerneskruetrækker 
• Syl eller lille lige skruetrækker 

 

Procedure Følg denne procedure for at ændre aggregatet fra en Højre version til en Venstre versi-
on: 
 

Trin Handling 

1 Åbn frontlågen på aggregatet 

2 Fjern styringens frontpanel (4 skruer) 

3 Sæt L/R omskifteren på styringen til 
L for Left (Venstre), se også 
Eldiagram, side 32 

 
Udtræk fra el-diagrammet 

4 Afmonter varmeelementet ved at skrue de to øverste skruer af og frakoble 
ledningerne fra styringen 

5 Afmonter typeskilt-pladen ved at skrue de to skruer af 

6 Prik igennem isoleringens membran (isoleringen er forberedt herfor) og før 
varmeelementkablet gennem de nye huller og tilslut kablerne til styringen 
igen (15/16) 

7 Monter varmeelementet i højre side 
af aggregatet (hvor typeskiltet var 
placeret). 
NB: Varmeelementet skal fastgøres 
til de to huller inderst som er forbe-
redt for varmeelementet 

 
 

Fortsættes på næste side 
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Venstre/Højre version, fortsat 
 

 

Procedure, fortsat 
 

Trin Handling 

8 Monter typeskilt-pladen i venstre side af aggregatet 

9 Fjern filtrene og varmeveksle-
ren for at få fat i bypass-
kanalen  som er placeret 
bagved varmeveksleren 

 
10 Drej bypass-kanalen 90° mod 

urets retning 

 

 

 
11 Afslut omforandringen ved at 

montere filtre, varmeveksler og 
bypass-spjæld igen 
 
 
 
 

Resultat

 
12 Byt de to filtre fra højre til ven-

stre side og fra venstre til højre 
side 

 
13 Fortsæt installationen ved at følge afsnit “Montage og installation”, side 14 

 

 

Drej 
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Brugervejledning 
Overblik 

 

 

Introduktion Dette afsnit beskriver kun hvordan de forskellige funktioner aktiveres/bruges. 
Yderligere information omkring hver enkelt funktion kan ses i afsnittet 
“Funktionsbeskrivelse”, side 11 og “Beskrivelse af dele”, side 8. 
 

Sådan åbnes front-
lågen 

Frontlågen til aggregatet åbnes ved at trykke på de to 
knapper under aggregatet: 

 

Ventilatorhastig-
hed 

Drej ventilator-regulatoren for at ændre på ventilator-
hastigheden. Mellemrummet på regulatoren peger på 
den aktuelle indstilling. 
På denne tegning er regulatoren tæt på trin 4. 

 
 

Setpunkt for tilluft Drej knappen for tilluftsetpunktet på styringen for at 
ændre tilluft-temperaturen. 
Setpunktet for tilluft kan reguleres mellem10 - 30 °C.  
 

Setpunkt for 
frostbeskyttelse 

Drej knappen for frostbeskyttelsessetpunktet på styrin-
gen for at ændre setpunktet for frostbeskyttelse. 
Setpunktet for frostbeskyttlese kan reguleres mellem 
0 – 10 °C. 

 

Fortsættes på næste side 

db
Rektangel
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Brugervejledning, fortsat 
 

 

Reset af timeren 
for filtervagt 

Pres spidsen af et tyndt objekt, fx en tandstikker eller 
en meget tynd skruetrækker, gennem styringens front-
plade mod resetknappen for filtertimeren for at resette 
filtertimeren: 

 
 

Bypass-spjæld Følg denne procedure for at modificere aggregatet fra sommer- til vinterdrift og om-
vendt: 
 

Trin Handling 

1 Åbn frontlågen til aggregatet ved at trykke på de to knapper under aggrega-
tet 

2 Følg denne procedure for at ændre enten til sommer- eller vinterdrift (an-
lægget leveres i vinterdrift fra fabrik): 

 
 

 SommerpositionVinterposition 
 

Sommerdrift Vinterdrift 

• Flyt sommerbypasset fra dets 
vinterposition under ventilator 2 
hen over varmeveksleren til 
sommerposition 

• Placer filterrammen under ven-
tilator 2 

• Sluk for varmeelementet ( ) 

• Flyt filterrammen fra dets som-
merposition over varmeveksle-
ren til vinterposition 

• Placer sommerbypasset under 
ventilator 2 

• Tænd for varmeelementet ( ) 

  

3 Luk frontlågen 
 

 

 

Ventilator 2 

Sommerbypass

Filterramme
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Servicevejledning 
Overblik 

 

 

Serienumre Alle forespørgsler omkring information, service eller reservedele bør indeholde et serie-
nummer. 
Produktmodel og serienumre er tilgængelige på typeskiltet, som er placeret bag frontlå-
gen, som kan åbnes uden brug af værktøj. 
 

Indhold Denne sektion indeholder følgende emner: 
 

Emner Se side 

Forebyggende vedligeholdelse Næste side 

Tilbehør 24 

Reservedelsliste 26 

Fejlfindingsvejledning 27 

Serviceaftale 28 
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Forebyggende vedligeholdelse 
 

 

Introduktion For at ventilationsaggregat kan imødekomme specifikationer, er det nødvendigt at udfø-
re forebyggende vedligeholdelse. 
Aggregatet behøver forebyggende vedligeholdelse med specifikke intervaller for at 
undgå nedbrud eller ineffektiv drift og for at maksimere holdbarheden. Det er vigtigt at 
notere at intervallerne mellem vedligeholdelserne kan variere afhængig af det miljø ag-
gregatet er installeret i: 
• Filtre 
• Varmeveksler 
• Bypass 
• Ventilatorer 
• Drypbakke 

Vedligeholdelsesinstruktionerne er specificeret senere i afsnittet. 
 

Advarsel Sluk for al strøm inden arbejdet med aggregatet påbegyndes! 
 

Filtre Udskift filtrene når filteralarmen lyder. 
Reset filtertimeren efter et filterskift. Se hvordan i Brugervejledning, side 19. 
 

Rengøring Hold aggregatet rent for at sikre fejlfri drift og hygiejne. 
Tjek den indvendige overflade i aggregatet. Hvis det er beskidt skal den rengøres med 
en fugtig klud, børste, støvsuger eller lignende. 
 

Varmeveksler Tjek varmeveksleren for snavs hvert andet år. Tag fat i ørerne for enden af den og træk 
den ud af aggregatet. Hvis varmeveksleren er beskidt skal den gennemvædes med en 
blanding af vand og opvaskemiddel. Skyl veksleren ren med vand. Når alt vandet er 
skyllet ud af veksleren skal den sættes på plads i aggregatet igen. 
 

Bypass Tjek bypassets placering hvert efterår og forår, tjek drænet samt den interne vandkøle-
termostats (tilbehør) placering. 
 

Ventilatorer Advarsel! 
• Kun trænede og certificerede tekniker må servicere ventilatorerne 
• Sluk for al strøm til aggregatet før der skal arbejdes på aggregatet 
• Sørg for at alt arbejde er udført inden strømmen tilsluttes igen 

Rengør ventilatorbladene med trykluft eller med en børste. Hvert blad skal være så rent 
at ventilatoren forbliver i balance. Vær forsigtig med ikke at fjerne balancestykkerne, 
som er monteret på ventilatorbladene. 
 

Drypbakke Sørg for at kondensvandsafløbet ikke er stoppet i drypbakken. 

Fortsættes på næste side 
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Forebyggende vedligeholdelse, fortsat 
 

 

Anbefalet frem-
gangsmåde 

Følgende fremgangs anbefales, når der skal udføres forebyggende vedligeholdelse: 

 

Trin Handling 

1 Sørg for at strømmen er slukket til aggregatet 

2 Rengør forsigtigt aggregatet: 

 • Filtre 
• Varmeveksler 
• Bypass 

• Ventilatorer 
• Drypbakke 

3 Slut strømmen til igen. 
I tilfælde af alarmsignal, se venligst afsnit “Fejlfindingsvejledning”, side 27 

 

 

Opgaver Følgende skal nøje tjekkes i forbindelse med et forebyggende vedligeholdelses-besøg:
 

Opgave Ja Nej 

Er alle ventilatorer rene og fri for korrosioner?   

Er alle ventilatorer fastmonterede og fri for større vibrationer?   

Er alle ventilatorblade fri af forhindringer, revner, manglende blade og i 
balance?   

Roterer ventilatorerne frit og er de uden større vibrationer og støj?   

Er alle ledninger og isolering uden skader?   
 

 

Betingelser for 
garanti 

Fabriksgarantien er kun gyldig med dokumenteret forebyggende vedligeholdelse. Der 
skal være udført forebyggende vedligeholdelse med et interval af minimum 6 måneder. 
Dokumentationen kan være i form af en nedskrevet log/journal. 
 



 

24 

Tilbehør 
 

 

Introduktion Dette afsnit giver et overblik over tilgængeligt tilbehør til HXV 5. Der er en liste over til-
behøret samt en kort beskrivelse inklusiv et varenummer til ordreafgivelse. 
Yderligere information kan fås om alle tilbehørsdele hos Dantherm Air Handling A/S. 
 

Liste Komplet liste med tegning, beskrivelse og varenummer for tilgængeligt tilbehør til HXV 
5: 
 

Tilbehør Illustration Beskrivelse Varenr.

Intern vandvar-
meflade 

 

En vandvarmeflade kan ind-
bygges i aggregatet. Vand-
varmefladen tilsluttes ikke til 
styringen med den har sin 
egen termostat (som en al-
mindelig radiator) 

035579 

Fugtighedssensor 

 

En fugtighedssensor kan til-
sluttes en potentialefri kon-
takt. Ved aktivering vil aggre-
gatet skifte til maksimum ha-
stighed 

016361 

High end bruger-
panel 

Panelet har følgende funktio-
ner: 
• Indstilling af ventilatorha-

stighed 
• Indstilling af tilluft-

temperatur 
• Indstilling af maksimum 

relativ fugtighed 
• Indbygget luftkvalitets-

sensor 
• ”Kaminfunktion” når der 

skal tændes op i fx 
brændeovn 

036418 

Afskærmning 
med dampspærre 
(bruges i forbin-
delse med væ-
gophæng) 

Bruges til at undgå damp/fugt 
i at trænge in i konstruktio-
nen, hvor hullerne er skåret 
ud til kanalerne 

035484 

 

Fortsættes på næste side 
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Tilbehør, fortsat 
 

 

Liste, fortsat Tilbehør Illustration Beskrivelse Varenr. 

RJ 45 kabel RJ45 kabel, hvid, 12 meter, han-
stik i begge ender, lige forbindel-
se 

032985 

Loftophæng 
med damp-
spærre 

 

Bruges til at undgå damp/fugt i 
at trænge in i loftkonstruktionen, 
hvor hullerne er skåret ud til ka-
nalerne 

036422 
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Reservedelsliste 
 

 

Illustration Reservedele til HXV 5: 

 
 

Liste Reservedelsliste inklusiv reservedelsnumre: 
 

Pos. Dantherm nr. Beskrivelse 

1 039705 Frontlåge 

2 032778 Ventilator 1/2 – Intern/ekstern 

3 032798 Panelfilterpakke 3x3 filtre 

4 032793 Varmeelement 500 W 

5 032791 Styring 

6 032796 Driftskondensator for ventilator, 4 µF 1 stk. 

7 032806 Temperatursensor 

8 038049 Filterramme for filter – Sommer 

9 038052 Filterramme for filter – Vinter 

10 036419 Vandlås 

11 033250 Basisbrugerpanel 
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Fejlfindingsvejledning 
 

 

Fejlfinding Lokaliser problemet i venstre kolonne og følg instruktioner mod højre: 
 

Problem Årsag Handling 

Luften køles ned i kanalerne Tjek kanalernes isolering 

Varmeveksleren er frossen 
og udsugningsluften kan ikke 
varme den friske udeluft op 

Tjek frostbeskyttelsesset-
punktet. Øg setpunktet med 
1 eller 2 °C. 
Tø varmeveksleren op inden 
aggregatet lukkes 

Vandvarmefladen fungerer 
ikke 

Kontakt en servicetekniker 

Filteret eller varmeveksleren 
er stoppet 

Tjek om filtrene eller varme-
veksleren er snavset 

Den friske udeluft er 
kold når den blæses 
ind i huset 

Start-op indstillingerne for 
ventilation er ikke blevet ud-
ført 

Indstil ventilationen 

Tilluft-ventilatoren 
stopper hele tiden 

Stop af tilluftventilatoren er 
aktiv 

Sænk setpunktet for frostbe-
skyttelse 
NB: 
Hvis setpunktet for frost-
beskyttelse sænkes for 
meget kan varmeveksleren 
ise til 

Brugerpanelets alarm 
er aktiv (filteralarm) 

Filteret er beskidt – det er tid 
for forebyggende vedligehol-
delse 
(fabriksindstilling er 
4 måneder) 

Rengør eller udskift filtrene 
se forebyggende vedligehol-
delse side 22 

Varmeelementet vil ik-
ke tænde 
ON LED lyser 

T2 tilluftsensor-fejl 

Begge ventilatorer er 
stoppet og alle LED’er 
er OFF 

T4 afisningssensor-fejl 

Kontakt en servicetekniker 
for at: 
• Tjekke sensormontagen 
• Udskift sensoren om 

nødvendigt 

Den ønskede automa-
tiske indstilling forbli-
ver ikke aktiv 

Fejl i: 
• fugtsensor, 
• tryksensor eller 
• CO2 sensor 

Sensor er i stykker eller 
mangler 

Kontakt en servicetekniker 
for at: 
• Tjekke sensormontagen 

og koblinger (sensorer er 
tilbehør) 

Hovedafbryderen er i styk-
ker, sikringen er sprunget 

Kontakt en servicetekniker Aggregatet er stoppet, 
ventilatorerne roterer 
ikke og ingen af 
LED’erne på styringen 
lyser 

Sikringsbeskytteren for den 
interne elektronik er sprun-
get 

Tjek sikringerne 
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Serviceaftale 
 

 

Introduktion Aggregatet kan indeholde mekaniske og elektriske dele og er ofte placeret i et hårdt 
miljø, hvor komponenterne er udsatte for forskellige klimabetingelser. Derfor er fore-
byggende vedligeholdelse på aggregaterne nødvendig med regelmæssige tidsinterval-
ler. 
 

Hotline After Sales Support hos Dantherm Air Handling A/S er klar til at hjælpe i tilfælde af pro-
blemer med et aggregat. 
For at kunne tilbyde hurtig og effektive hjælp, bedes følgende informationer oplyst, når 
Dantherm Air Handling A/S kontaktes: 

 • Navn 
• Firma 
• Land 

• Telefonnr. 
• E-mail 
• Aggregattype 

• Site/placering (aggregat) 
• Serienummer/ordrenummer 
• Beskrivelse af problemet 

 Kontakt Dantherm Air Handling A/S og bed om After Sales Support-afdelingen. Vi vil 
herefter sørge for at hjælpe så hurtigt som muligt: 

Tlf.: +45 96 14 37 00 
Fax: +45 96 14 38 00 
E-mail: service@dantherm.com 

 

Forebyggende 
vedligeholdelse 

Dantherm Air Handling A/S tilbyder at udføre forebyggende vedligeholdelse på aggre-
gater, således at de til hver en tid kører tilfredsstillende. 
 

Reparation og ud-
kald 

I tilfælde af funktionsfejl på aggregatet tilbyder Dantherm Air Handling A/S at udføre re-
parationer på aggregaterne. Aftalen omkring svartid og priser indgås mellem kunden og 
Dantherm Air Handling A/S. 
 

Setup Dantherm Air Handling A/S har etableret et netværk af servicepartnere til at foretage 
den forebyggende vedligeholdelse. Partnerne er uddannede og certificerede i de aktu-
elle aggregater. Partneren medbringer et passende udvalg af reservedele, således at 
alle eventuelle reparationer kan udføres under samme besøg. 
Aftalen indgås med Dantherm Air Handling A/S – og det overordnede ansvar for ser-
viceaftalen ligger hos Dantherm Air Handling A/S. 
 

Yderligere infor-
mationer 

For yderligere informationer omkring serviceaftale i Deres land/region, bedes De kon-
takte: 

Henrik Hersted 
After Sales Support Manager 
Dantherm Air Handling A/S 
Tlf.: +45 9614 4767 
Mobil: +45 2399 4066 
E-mail: heh@dantherm.com 

 



 

29 

03
93

42
 • 

V
er

si
on

 2
.0

 • 
18

.1
2.

20
09

  

Teknisk information 
Overblik 

 

 

Indhold Dette afsnit indeholder følgende emner: 
Hvis der er brug for yderligere detaljer, kontakt venligst Dantherm Air Handling A/S. 
 

Emne Se side 

Tekniske data Næste side 

Dimensioner 31 

Eldiagram 32 
 

 



 

30 

Tekniske data 
 

 

 

Data Tabellen viser de tekniske data for HXV 5. 
 

Specifikation Enhed Værdi 

Volt, frekvens V/Hz 1 × 230 V/50/60 Hz ± 10 %

Maks. strømforbrug med/uden varmeele-
ment 

W 874/374

Kontrolspænding, inputpower til ventilatorer, 
(2 ventilatorer), se også appendiks A, 
side 33 

V/W  70 V48,8 W
 150 V170 W
 230 V249 W

Arbejdsområde °C ÷ 10 - + 50

Støjniveau, se også appendiks A, side 33 L_pA.10m^2  70 V20,8
 120 V33,9
 160 V39,5
 230 V44,4

Dimensioner, B × H × D mm 590 × 526 × 391

Dimensioner, emballage, B × H × D mm 605 × 595 × 405

Vægt kg 36,5

Vægt, emballage kg 40

Kabinet, varmgalvaniseret plademetal mm 0.9

Farve RAL 9016 (hvid)

Filterstørrelser G3 
 F7 
 G3 

mm 336 × 111 × 18
338 × 114 × 48
336 × 146 × 18

Effekt, ventilatorer, fremadkurvet radial V AC 230

Bypass, plademetal mm 0.9

Krydsvarmeveksler - Aluminiumplade

Varmevekslereffekt % Op til 70

IP - 44

Branddrøjde, isoleringsmateriale - DIN 4102 B2
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Dimensioner 
 

 

Illustration Illustrationen viser dimensionerne på en HXV 5: 
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Eldiagram 
 

 

Introduktion Dette afsnit viser eldiagrammerne for hoveddelene: 
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Appendiks A – Ydelse og specifik ventilatoreffekt 
 

 

Ydelse 

 

Specifik ventilator-
effekt 
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