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Anleggsdata
ERS S40Produkt

Serienummer

Installeringsdato

Installatør

Innstiltfabr.-
innst.

BenevnelseNr

75%Viftehast. avtr.luft7.1.4.1
60%Viftehastighet tilluft7.1.4.2

Vent.vveksl. (ERS)7.2.11

5 °C
4 °C

laveste luftetemperatur
bypass ved overtemperatur

Serienummer skal alltid angis

Herved bevitnes at installasjonen er utført i henhold til anvisninger i installatørhåndboken og i henhold til gjeldende
regler.

_________________________Sign__________________Dato
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Sikkerhetsinformasjon
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8
år og oppover. Det kan også brukes av
personer som har nedsatte fysiske, senso-
riske eller mentale evner, eller som
mangler erfaring og kunnskap, dersom de
er under oppsyn eller har fått opplæring i
hvordanman bruker apparatet på en sikker
måte og forstår risikoen ved uriktig bruk.
Barn må ikke leke med apparatet. Rengjø-
ring og vedlikehold må ikke utføres av barn
uten tilsyn.

Med forbehold om konstruksjonsendringer.

©NIBE 2020.

SYMBOLER

OBS!
Dette symbolet betyr fare for menneske eller
maskin.

HUSK!
Ved dette symbolet finnes viktig informasjon
om hva du bør tenke på ved tilsyn på anlegget.

Serienummer
Serienummeret finner du nede til høyre innenfor frontlu-
ken.

HUSK!
Produktets serienummer trenger du ved ser-
vice og support.

Kompatible produkter
• SMO S40• VVM S320

• VVM S325

• S1155

• S1255
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ET FTX-aggregat er en ventilasjonsvarmeveksler som
utnytter varmen som finnes i husets ventilasjonsluft, til
å varme opp innkommende uteluft. Fra den utgående
ventilasjonsluften (1) hentes varmeenergi fra boligen og
transporteres til FTX-aggregatet. I varmeveksleren (2)
flyttes varmen fra inneluften til den innkommende ute-
luften.

Ventilasjonsluften

Den varme luften føres fra rommene til FTX-aggregatet, via husets

ventilasjonssystem, ved hjelp av en vifte.
A

I FTX-aggregatet avgir luften varmeenergi, og temperaturen synker

kraftig. Den kalde luften blåses deretter ut av huset.
B

Uteluften

Uteluften føres til FTX-aggregatet via husets ventilasjonssystem.C
I FTX-aggregatet opptar luften varmeenergi, og temperaturen

økes.
D

En vifte blåser den oppvarmede luften ut i de rommene som har

tilluftsventiler.
E

Temperaturene er bare eksempler og kan variere mellom ulike installasjoner og årstider.
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Regelmessige
kontroller
FTX-aggregatet krever minimalt vedlikehold etter
igangkjøringen. Du anbefales likevel å kontrollere anleg-
get med jevne mellomrom.

Hvis det skjer noe unormalt, varsles driftsforstyrrelsen
i form av ulike alarmtekster i displayet til hovedproduktet.

OBS!
Slå alltid av strømmen og vent til viftene har
stanset, før ERS S40 åpnes.

FYSISK KONFIGURASJON
ERS S40 leveres med avtrekksluft og tilluft til venstre,
såkalt venstreutførelse. Bildene i denne håndboken viser
ERS S40 i venstreutførelse hvis ikke annet er angitt.

Tilluft

Avtrekksluft Avluft

Uteluft

ERS S40 kan ved behov bygges om til høyreutførelse,
noe som innebærer at avtrekksluft og tilluft tilkobles til
høyre.

Avluft

Uteluft Tilluft

Avtrekksluft

RENGJØRING AV VENTILER
Husets ventilasjonsventiler
skal rengjøres regelmessig
med f.eks. en liten børste for
å opprettholde korrekt venti-
lasjon.

Innstillingen av ventilene
skal ikke endres.

OBS!
Forveksle ikke ventilene hvis flere tas ned
samtidig for rengjøring.

BYTTE AV LUFTFILTER
Filtrene i ERS S40 er av en type som ikke bør rengjøres,
men i stedet byttes ut. Byttet skal skje regelmessig.
Hvor ofte er blant annet avhengig av mengden støv i
ventilasjonsluften. Prøv deg fram for å finne ut hva som
er hensiktsmessig for ditt anlegg.

HUSK!
Anleggets effektfaktor kan forringes av skitne
luftfiltre.

I displayet for hovedproduktet får du en påminnelse om
å kontrollere filtrene. Fabrikkinnstillingen for påminnelsen
er hver tredje måned.

1. Bryt strømmen.

2. Fjern frontluken ved å dra den mot deg.

3. Trekk ut filterkassettene.

4. Kontroller tilstanden til filtrene og bytt ved behov.

5. Tilbakemontering skjer i omvendt rekkefølge.

Selv om filtrene ser rene ut, samles det smuss i dem,
og dette påvirker filtrenes effektivitet. Bytt dem derfor
ut etter ca. 1 år. Nye filtre bestilles via representant for
NIBE.

Avtrekksluftfilter: Grov 65% = Grovfilter

Tilluftsfilter: ePM1 55% = Finfilter
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Avtrekksluftfilter
Tilluftsfilter
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I de aller fleste tilfeller registrerer hovedproduktet en
driftsforstyrrelse (en driftsforstyrrelse kan føre til forstyr-
relse av komforten) og viser dette med alarm og instruk-
sjoner om tiltak i displayet.

Feilsøking
Hvis driftsforstyrrelsen ikke vises i displayet, kan følgen-
de tips benyttes:

GRUNNLEGGENDE TILTAK
Begynn med å kontrollere følgende:

• At hovedproduktet er i drift, alternativt at tilførselska-
belen til ERS S40 er tilkoblet.

• Boligens gruppe- og hovedsikringer.

• Boligens jordfeilbryter.

HØY ELLER LAV ROMTEMPERATUR
• Ettervarmeren er ikke aktivert.

– Kontakt din installatør.

LAV ELLER UTEBLITT VENTILASJON
• Filter tette.

– Rengjør eller bytt filter (se side 7).

• Ventilasjonen er ikke justert inn.

– Bestill justering av ventilasjonen.

• Lukket, for hardt strupt eller tett avtrekksvifte.

– Kontroller og rengjør ventilasjonsviftene (se side 7).

• Viftehastighet i redusert stilling.

– Gå inn i hovedproduktets meny 1.2.1 og velg "nor-
mal".

• Ekstern kontakt for endring av viftehastighet aktivert.

– Kontroller eventuelle eksterne kontakter.

HØY ELLER FORSTYRRENDE VENTILASJON
• Filter tette.

– Rengjør eller bytt filter (se side 7).

• Ventilasjonen er ikke justert inn.

– Bestill justering av ventilasjonen.

• Lukket, for hardt strupt eller tett ventil.

– Kontroller og rengjør ventilasjonsviftene (se side 7).

• Viftehastighet i forsert stilling.

– Gå inn i hovedproduktets meny 1.2.1 og velg "nor-
mal".

• Ekstern kontakt for endring av viftehastighet aktivert.

– Kontroller eventuelle eksterne kontakter.

• Lyddemper er ikke korrekt installert.

– Kontakt din installatør.
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Kontaktinformasjon

DENMARKCZECH REPUBLICAUSTRIA

Vølund Varmeteknik A/S
Industrivej Nord 7B, 7400 Herning
Tel: +45 97 17 20 33
info@volundvt.dk
volundvt.dk

Družstevní závody Dražice - strojírna
s.r.o.
Dražice 69, 29471 Benátky n. Jiz.
Tel: +420 326 373 801
nibe@nibe.cz
nibe.cz

KNV Energietechnik GmbH
Gahberggasse 11, 4861 Schörfling
Tel: +43 (0)7662 8963-0
mail@knv.at
knv.at

GERMANYFRANCEFINLAND

NIBE Systemtechnik GmbH
Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle
Tel: +49 (0)5141 75 46 -0
info@nibe.de
nibe.de

NIBE Energy Systems France SAS
Zone industrielle RD 28
Rue du Pou du Ciel, 01600 Reyrieux
Tél: 04 74 00 92 92
info@nibe.fr
nibe.fr

NIBE Energy Systems Oy
Juurakkotie 3, 01510 Vantaa
Tel: +358 (0)9 274 6970
info@nibe.fi
nibe.fi

NORWAYNETHERLANDSGREAT BRITAIN

ABK-Qviller AS
Brobekkveien 80, 0582 Oslo
Tel: (+47) 23 17 05 20
post@abkqviller.no
nibe.no

NIBE Energietechniek B.V.
Energieweg 31, 4906 CGOosterhout
Tel: +31 (0)168 47 77 22
info@nibenl.nl
nibenl.nl

NIBE Energy Systems Ltd
3C Broom Business Park,
Bridge Way, S41 9QG Chesterfield
Tel: +44 (0)845 095 1200
info@nibe.co.uk
nibe.co.uk

SWEDENRUSSIAPOLAND

NIBE Energy Systems
Box 14
Hannabadsvägen 5, 285 21Markaryd
Tel: +46 (0)433-27 3000
info@nibe.se
nibe.se

EVAN
bld. 8, Yuliusa Fuchika str.
603024 Nizhny Novgorod
Tel: +7 831 419 57 06
kuzmin@evan.ru
nibe-evan.ru

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.
Al. Jana Pawla II 57, 15-703 Bialystok
Tel: +48 (0)85 66 28 490
biawar.com.pl

SWITZERLAND

NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz
AG
Industriepark, CH-6246 Altishofen
Tel. +41 (0)58 252 21 00
info@nibe.ch
nibe.ch

For land som ikke nevnes i denne listen, kontakt NIBE Sverige eller kontroller nibe.eu for mer informasjon.

www.volundvt.dk
www.nibe.cz
www.knv.at
www.nibe.de
www.nibe.fr
www.nibe.fi
www.nibe.no
www.nibenl.nl
www.nibe.co.uk
https://www.nibe.se
http://www.nibe-evan.ru
www.biawar.com.pl
www.nibe.ch
https://www.nibe.eu


NIBE Energy Systems
Hannabadsvägen 5
Box 14
285 21 Markaryd
Tel. +46 433 27 3000
info@nibe.se
nibe.no
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Denne håndboken er en publikasjon fra NIBE Energy Systems. Alle produktillustrasjoner,
fakta og data er basert på aktuell informasjon ved tidspunktet for godkjennelse av publika-
sjonen. NIBE Energy Systems tar forbehold om eventuelle fakta- eller trykkfeil i denne
håndboken.
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