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Sikkerhetsinformasjon
Denne håndboken beskriver installasjons- og servicemo-
menter som skal utføres av fagperson.

Håndboken skal legges igjen hos kunden.

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 når du installerer eller
utfører service på anlegget.

MERKING

CE-merket er obligatorisk for de fleste produkter
som selges innen EU, uansett hvor de er produ-
sert.

CE

Klassifisering av innkapsling av elektroteknisk
utstyr.

IPX1B

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

HUSK!
Produktets serienummer trenger du ved ser-
vice og support.
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Gjenvinning
Overlat avfallshåndteringen av emballasjen til
den installatøren som installerte produktet, eller
til egne avfallsstasjoner.

Ved kassering av produktet skal medfølgende
materiale og komponenter, f.eks. kompressorer,

vifter, sirkulasjonspumper og kretskort leveres inn til
egne avfallsstasjoner eller til forhandlere som yter denne
typen service.

For tilgang til de enkelte komponentene henvises det
til avsnittet som viser produktenes konstruksjon. Ingen
spesialverktøy er nødvendige for å få tilgang.

Feil avfallshåndtering av produktet fra brukerens side
medfører at administrative straffetiltak iverksettes i
henhold til gjeldende lovgivning.
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Installasjonskontroll
Ifølge gjeldende regler skal varmeanlegget gjennomgå en installasjonskontroll før det tas i bruk. Kontrollen kan
bare utføres av en person med nødvendig kompetanse. Fyll også ut siden med anleggsdata i brukerhåndboken.

DatoSignaturMerknadBeskrivelse✔

El (side 16)

Tilkoplinger

Hovedspenning

Sikringer eiendom

Jordfeilbryter
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Transport og lagring
ERS S40 skal transporteres og oppbevares tørt.

Medfølgende
komponenter

4 stk. føtterSkinne for veggmontering

Demontering av luker
FRONTLUKE
1. Trekk luken mot deg.

INDRE FRONTLUKE
For å få tilgang til de interne komponentene må den
indre frontluken demonteres.

1. Ta ut luftfiltrene.

2. Løsne skruene som holder den indre frontluken på
plass.

3. Dra frontluken rett ut.
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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

OMBYGGING TIL HØYREUTFØRELSE
1. Demonter isolasjonen som er plassert i det høyre

rommet.

2. Demonter luftfuktighetsføleren (BM20) inklusive
isolasjonsplugg. Dette er plassert lengst inne i det
venstre rommet.

3. Demonter avkastføleren (BT21) inklusive isolasjons-
plugg. Dette er plassert lengst inne i det høyre
rommet.
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4. Løsne de to kablene som er plassert i ettervarmeren.

5. Demonter ettervarmeren (EB18).

6. Monter ettervarmeren (EB18) lengst inne i det høyre
rommet.

7. Monter isolasjonen igjen.

8. Monter de to kablene til ettervarmeren.
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9. Monter luftfuktighetsføleren (BM20) og isolasjons-
pluggen i det høyre rommet.

På føleren er det et buntebånd som viser hvor langt
inn føleren skal plasseres.

10. Demonter gitteret.

11. Monter isolasjonspluggen og føler (BT21) ytterst i
den venstre delen.

12. Monter gitteret igjen.

13. Bytt plass på filtrene. Filter ePM1 55% skal plasse-
res på tilluftssiden.

14. Monter filterkassettene.

15. Marker endringen av volumstrømmen på kanaltilkob-
lingsskiltet (PZ4) på oversiden av produktet.

HUSK!
For å ferdigstille ombyggingen kreves endringer
i meny 7.2.11.
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Plassering
ERS S40 kan monteres på vegg eller settes på horison-
talt underlag. Ved veggmontering plasseres den vedlagte
skinnen på enmassiv vegg. Lyd fra viftene kan overføres
til skinnen. Ved plassering på horisontalt underlag mon-
teres de vedlagte føttene på undersiden av ERS S40.
Det er viktig at underlaget der ERS S40 plasseres, er
stabilt og tåler vekten av aggregatet.

• Plasser ryggsiden mot yttervegg i et rom som ikke er
lydfølsomt, for å eliminere forstyrrelser. Hvis det ikke
er mulig, skal veggmot soverom eller annet lydfølsomt
rom unngås.

• Uansett plassering skal vegg mot lydfølsomt rom lyd-
isoleres.

• Rommet der FTX-aggregatet settes opp, skal alltid ha
en temperatur på minst -38 °C og maks. 50 °C.

INSTALLASJONSPLASS
La det være en klaring på 800 mm foran produktet.

800

OBS!
Pass på at det er nok plass (300mm) over FTX-
aggregatet for montering av ventilasjonsslan-
ger.

Montering
Ved opphenging på trevegg anbefales vibrasjonsdemper
for å unngå at vibrasjoner overføres.

1. Fest det vedlagte beslaget på veggen.

2. Heng ERS S40 på beslaget.

3. Skru fast ERS S40 på beslaget.
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AA33
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Rørtilkoplinger
Ventilasjonstilkopling, avtrekksluftXL31
Ventilasjonstilkopling, avluftXL32
Ventilasjonstilkopling, tilluftXL33
Ventilasjonstilkopling, uteluftXL34

Føler osv.
Luftfuktighetsføler, avtrekksluftBM20
Temperaturføler, avtrekksluftBT20
Temperaturføler, avkastBT21
Temperaturføler, tilluftBT22
Temperaturføler, uteluftBT23

El-komponenter
AJB-kortAA33
EttervarmerEB18
TemperaturbegrenserFQ10
Motor til varmevekslerenMA3
KommunikasjonskabelW119
Tilkoblingskabel med støpselW500
Koplingsplint, spenningsmatingX1

Ventilasjon
RotasjonsvarmevekslerEP29
AvtrekksvifteGQ2
TilluftsvifteGQ3
AvtrekksluftfilterHQ10
TillluftsfilterHQ11

Øvrig
TypeskiltPZ1
KanaltilkoblingskortPZ4

Betegnelser i henhold til standard EN 81346-2.
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Generelle
ventilasjonstilkoblinger
• Ventilasjonsinstallasjonen skal utføres iht. gjeldende
bestemmelser.

• Mulighet for kanalinspeksjon samt rengjøring kreves.

• Kanalsystemet skal minst ha tetthetsklasse B.

• For å unngå viftelyd i anlegget bør det monteres en
lyddemper nærmest mulig viftene. Ved ventilasjons-
ventiler i lydfølsomme rom skal lyddemper monteres.

• Avkast- og uteluftskanalen isoleres diffusjonstett
(minst PE30 eller tilsvarende) i hele sin lengde.

• Ved eventuelle skjøter og/eller ved gjennomføringsnip-
pel, lyddemper, takhette eller tilsvarende, skal det
sørges for at kondensisoleringen blir grundig tettet.

• Luften skal ledes inn i uteluftkanalen via et ytterveggs-
gitter på fasaden. Ytterveggsgitteret monteres værbe-
skyttet og skal være utformet slik at vann og/eller snø
ikke kan trenge inn i fasaden eller følge med luften
inn i kanalen.

• Ved plassering av utelufts- og avkasthette/-gitter tas
det hensyn til at de to luftvolumstrømmene ikke kort-
sluttes, for dermed å unngå at avkastet suges inn i
ERS S40 igjen.

• Kanal i murt skorstein må ikke brukes til avkast eller
uteluft.

OBS!
For å sikre en tett tilkobling til ERS S40 skal de
medfølgende slangeklemmene brukes ved til-
kobling av luftkanalene.

UTLØPSKANAL/KJØKKENVIFTE
Utløpskanal (kjøkkenvifte) må ikke kobles til ERS S40.

For å unngå at matos ledes til ERS S40 skal det tas
hensyn til avstanden mellom kjøkkenvifte og avtrekks-
ventil. Avstanden bør ikke være under 1,5 m, men dette
kan variere mellom forskjellige installasjoner.

Bruk alltid kjøkkenvifte ved matlaging.

Ventilasjonsvolumstrøm
Koble til ERS S40 slik at all avtrekksluft unntatt utløpska-
nal (kjøkkenvifte) passerer gjennom varmeveksleren
(EP29) i produktet.

Ventilasjonsvolumstrømmen skal oppfylle gjeldende
nasjonale normer.

Tilluftsvolumstrømmen skal være lavere enn avtrekksluft-
volumstrømmen for å unngå overtrykk i huset.

Ventilasjonskapasiteten stilles inn i hovedproduktets
menysystem (meny 7.1.4).

Innjustering av
ventilasjon
For å oppnå tilstrekkelig luftveksling i alle husets rom
kreves korrekt plassering og innjustering av avtrekks-
og tilluftsventiler samt innjustering av vifter i FTX-aggre-
gatet.

Så snart som mulig etter installasjonen skal det utføres
en ventilasjonsjustering, slik at ventilasjonen stilles inn
i henhold til husets prosjekterte verdi.

Feil ventilasjonsjustering kan medføre dårligere utbytte
av installasjonen og dermed forårsake dårligere drifts-
økonomi, dårligere inneklima samt føre til fuktskader i
huset.
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Mål og
ventilasjonstilkoblinger
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OBS!
All elektrisk tilkobling skal gjøres av kvalifisert
elektriker.

Elektrisk installasjon og trekking av ledninger
skal utføres i samsvar med gjeldende forskrif-
ter.

ERS S40 skal være uten spenning ved installa-
sjon.

OBS!
Hvismatekabelen er skadet, må den kun erstat-
tes av NIBE, serviceansvarlig eller liknende
godkjent personale for å unngå eventuell fare
og skade.

• For å unngå forstyrrelser må ikke følerkabler til ekster-
ne tilkoblinger legges i nærheten av sterkstrømsled-
ninger.

• Minste tverrsnitt på kommunikasjons- og følerkabler
til ekstern tilkobling skal være 0,5 mm² opptil 50 m,
for eksempel EKKX, LiYY eller tilsvarende.

Koblingsskjema finner du på side 27.

AA33-S3 AA33-X24

Mating
ERS S40 kobles til en jordet, enfaset stikkontakt eller
med fast installasjon. Ved fast installasjon skal ERS S40
utstyres med en allpolet hovedbryter som har en bryter-
avstand på minst 3 mm.

Tilkobling til
hovedprodukt
KOMPATIBLE PRODUKTER

• SMO S40• VVM S320

• VVM S325

• S1155

• S1255

TILKOBLING AV KOMMUNIKASJON
ERS S40 inneholder et tilbehørskort (AA33) som kobles
direkte til hovedproduktets inngangskort (plint AA2-X30).

Kommunikasjonskabelen (W119) er tilkoblet på
AJB-kortet (AA33) fra fabrikk.

B AG
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1 2 3 4

AA33-X24

1
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3

4

5

6

7

8

ISO_12v

A

B

B

ISO_GND

ISO_GND

ISO_12V

A

Hovedprodukt

ERS S40
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Hvis flere tilbehør skal tilkobles eller allerede er installert,
kobles kortene i serie.

Flere ERS S40
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Annet tilbehør fraNIBE

Dip-switch
Dip-switchen (AA33-S3) stilles inn i henhold til nedenfor.
Man kan ha opptil 4 ERS S40 i samme anlegg, hver
ERS S40 får en unik innstilling.

N
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ERS S40 nr. 3
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Forberedelser
• Kontroller at luftfiltrene er rene, de kan nemlig bli
skitne etter montering.

HUSK!
ERS S40 kan ikke startes hvis det er kaldere
enn -25 °C i oppstillingsrommet.

Oppstart og kontroll
INNSTILLING AV VENTILASJON
Ventilasjonen skal stilles inn i henhold til gjeldende norm.
Tilluftsmengden justeres for å sikre et undertrykk.

Innstillingene gjøres i meny 7.1.4.

Selv om det utføres en grovinnstilling av ventilasjonen
ved installeringen, er det viktig å bestille og få utført en
ventilasjonsjustering.

HUSK!
Feil innstilt ventilasjon kan på sikt skade huset
og eventuelt øke energiforbruket.

OBS!
Bestill en ventilasjonsinnjustering for å ferdig-
stille innstillingen.

Ventilasjonskapasitet
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1Diagrammet viser effektforbruket per vifte.

LUFTFUKTIGHET
ERS S40 har en innebygd fuktføler (BM20) som brukes
i tilfelle man ønsker behovsstyrt ventilasjon.

Rotorens hastighet reguleres mot en innstilt verdi, av-
hengig av målt fuktighet i avtrekksluften samt beregnet
fuktighet utendørs, for å oppnå ønsket relativ luftfuktig-
het i boligen. Ved behov reguleres også hastigheten til
viftene.

Innstillinger for behovsstyrt ventilasjon defineres i meny
7.1.4.4.
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Programinnstillingen av ERS S40 kan defineres via
startguiden eller direkte i menysystemet i hovedproduk-
tet.

Programvaren for hovedproduktet skal være oppdatert
til nyeste versjon.

HUSK!
Se også dokumentasjonen for hovedproduktet.

Startguiden
Startguiden vises ved første oppstart etter varmepumpe-
installasjonen, men finnes også i meny 7.7.

Menysystemet
Hvis du ikke definerer alle innstillinger via startguiden
eller trenger å endre en innstilling, kan du gjøre dette i
menysystemet.

Meny 7.2.1 - Legg til/fjern tilbehør
Aktivering/deaktivering av tilbehør.

Velg "ERS S40".

Meny 7.2.11 – Vent.vveksl. (ERS)

Fysisk konfigurasjon

Innstillingsområde: Venstre, Høyre

Tillat ettervarmer

Innstillingsområde: av/på

Offset ettervarmer

Innstillingsområde: 0,0 – 5,0 °C

Ønsket tilluftstemperatur

Innstillingsområde: 16,5 – 25 °C

Tid mellom avrim.

Innstillingsområde: 1 – 8 t

Maks. avrimingstid

Innstillingsområde: 5 – 120 min

Temp. for avslutning av avriming

Innstillingsområde: -10,0 – 10,0 °C

Fysisk konfigurasjon: "Venstre" innebærer at avtrekksluft
og tilluft tilkobles til venstre i produktet. Endring av
konfigurasjon krever ombygging av ERS S40.

Tillat ettervarmer: Her aktiverer du den innebygde
ettervarmeren (EB18).

Offset ettervarmer: Her stiller du inn hvor mange grader
tilluftstemperaturen skal synke under "Ønsket tilluftstem-
peratur" før ettervarmeren tillates å starte.

Ønsket tilluftstemperatur:Her stiller du inn temperaturen
du ønsker at tilluften skal ha når ettervarmeren er i gang.
Når ettervarmeren ikke er i gang, kommer tilluftstempe-
raturen og avtrekkslufttemperaturen til å ligge nær
hverandre.

Tid mellom avrim., Maks. avrimingstid, Temp. for avslut-
ning av avriming: Her definerer du innstillinger for avri-
ming.

Meny 1.2.7 - Ventilasjonsgjenvinning

Temp.stopp av varmegjenvinning

Innstillingsområde: 5 – 30 °C

Min. differanse inne- og uteluft

Innstillingsområde: 2 – 10 °C

Gjenvinningsstopp ved varme

Innstillingsområde: av/på

Kjølegjenvinning

Innstillingsområde: av/på

Starttemp tilluft kjølt av avtr.l.

Innstillingsområde: -20,0 – 41,0 °C

Min. diff. ute- og avtr.luft

Innstillingsområde: 3,0 – 10,0 °C
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Når varmebehov ikke er til stede og temperaturen ute
er høyere enn inne, stoppes ventilasjonsgjenvinningen
for at huset ikke skal varmes opp ytterligere.

HUSK!
Det er bare ventilasjonsgjenvinningen som
stoppes, ikke ventilasjonen.

Temp.stopp av varmegjenvinning: Her stiller du inn
utetemperaturen ventilasjonsgjenvinningen skal stoppes
ved.

Min. differanse inne- og uteluft: Her stiller du inn hvilken
temperaturforskjell mellom inneluft og uteluft som skal
kreves for at ventilasjonsgjenvinningen skal starte.

Gjenvinningsstopp ved varme: Mulighet til å stoppe
ventilasjonsgjenvinning mens varme er tillatt.

Kjølegjenvinning: Når varmebehov ikke er til stede,
stoppes ventilasjonsgjenvinningen for at huset ikke skal
varmes opp ytterligere. Når det er varmt inne og enda
varmere ute, kan ERS S40 brukes for å unngå at huset
varmes opp ytterligere med funksjonen "Kjølegjenvin-
ning". "Kjølegjenvinning" gjør at den svale temperaturen
i huset kan opprettholdes ogsåmed ventilasjonsgjenvin-
ningen i gang. Med "Kjølegjenvinning" aktivert brukes
avtrekksluften til å kjøle tilluften, slik at temperaturen i
huset senkes noe.

"Kjølegjenvinning" startes når avtrekkslufttemperaturen
er et visst antall grader lavere enn utetemperaturen og
det er varmt ute.

Starttemp tilluft kjølt av avtr.l.: Her stiller du inn utetem-
peraturen som kjølegjenvinningen skal starte ved.

HUSK!
"Starttemp tilluft kjølt av avtr.l." kan ikke være
lavere enn "Stopp av varme" i meny 7.1.10.2 –
"Autodriftsinnstilling".

Min. diff. ute- og avtr.luft: Her stiller du inn hvilken
temperaturforskjell mellom uteluft og avtrekksluft som
skal kreves for at kjølegjenvinningen skal starte.

Meny 1.2.1 - Viftehastighet

Alternativ: normal samt hastighet 1 – hastighet 4

Her kan du midlertidig øke eller redusere ventilasjonen
i boligen.

Når du har valgt en ny hastighet, begynner en klokke å
telle ned. Når tiden er ute, går ventilasjonshastigheten
tilbake til normalinnstillingen.

De forskjellige tilbakeføringstidene kan ved behov endres
i meny 1.2.5.

Viftehastigheten (i prosent) vises i parentes etter hvert
hastighetsalternativ.

Meny 1.2.2 - Nattsvaling

Nattsvaling

Innstillingsområde: av/på

Starttemperatur avtrekksluft

Innstillingsområde: 20 – 30 °C

Min. differanse inne- og uteluft

Innstillingsområde: 3 – 10 °C

Nattsvaling ved varme

Innstillingsområde: av/på

Her kan du deaktivere nattsvaling. Når temperaturen i
huset er høy og utetemperaturen er lav, kan man oppnå
en kjølende effekt ved å forsere ventilasjonen. Når
nattsvaling er aktivert, går viften med hastighet 4. I
denne stillingen er ventilasjonsgjenvinningen stoppet.

Starttemperatur avtrekksluft: Her stiller du avtrekksluft-
temperaturen nattsvalingen skal starte ved.

Min. differanse inne- og uteluft:Hvis temperaturforskjel-
len er større enn innstilt verdi for ”Min. differanse inne-
og uteluft” og avtrekkslufttemperaturen er høyere enn
innstilt verdi for ”Starttemperatur avtrekksluft”, går
ventilasjonen med hastighet 4 til et av vilkårene slutter
å gjelde.

Nattsvaling ved varme:Mulighet til nattsvaling mens
varme er tillatt.

Meny 1.2.5 - Tilb.still.tid vifte

hastighet 1 – hastighet 4

Innstillingsområde: 1 – 24 t

Her velger du tilbakestillingstid for midlertidig hastighets-
endring (hastighet 1 – hastighet 4) av ventilasjonen i
meny 1.2.1.

Tilbakestillingstid er den tiden det tar før ventilasjonshas-
tigheten er tilbake til normal hastighet.

Meny 1.2.6 - Filterrengjøringsintervall

Måneder mellom filterrengjøring

Innstillingsområde: 1 – 24 måneder

Rengjøring av filteret i ERS S40 skal skje regelmessig,
hvor ofte er avhengig av mengden støv i ventilasjonsluf-
ten.

I denne menyen stiller du inn intervallet for påminnelse
om filterrengjøring.

Menyen viser hvor lang tid som er igjen til neste påmin-
nelse, og du kan også tilbakestille aktive påminnelser.
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Meny 7.1.4.1 - Viftehast. avtr.luft

Normal samt Viftehastighet 1 – Viftehastighet 4

Innstillingsområde: 0–100 %

Her stiller du inn hastigheten for de fem ulike valgbare
vifteposisjonene.

Meny 7.1.4.2 – Viftehastighet tilluft

Normal samt Viftehastighet 1 – Viftehastighet 4

Innstillingsområde: 0 – 100 %

Her stiller du inn hastigheten for de fem ulike valgbare
vifteposisjonene.

Meny 7.1.4.4 - Behovsstyrt ventilasjon

Fuktstyrt ventilasjon

Alternativ: av/på

Høyeste viftehastighet

Innstillingsområde: 1 – 100%

Laveste viftehastighet

Innstillingsområde: 1 – 100%

Tidsintervall endring av viftehast.

Innstillingsområde: 1 – 60 minutter

Styrende soner

Aktiver soner for behovsstyrt ventilasjon.

Her definerer du innstillinger for behovsstyrt ventilasjon.

Viftens hastighet kan endres avhengig av fuktinnholdet
i luften.

Meny 6.2 – Programmering
I dennemenyen programmerer du gjentatte forandringer
av ventilasjonen.

HUSK!
Programmering gjentas i henhold til valgt inn-
stilling (f.eks. hver mandag) til du går inn i me-
nyen og lukker den.

Meny 7.4 – Valgbare inn-/utganger
Her velger du om du vil aktivere viftehastighet for den
aktuelle AUX-inngangen.
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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.

• Temperaturbegrenser for ERS S40 (FQ10).

HØY ELLER LAV ROMTEMPERATUR
• Ettervarmeren (EB18) er ikke aktivert.

– Aktiver ettervarmeren i meny 7.2.11.

LAV ELLER UTEBLITT VENTILASJON
• Filter (HQ10), (HQ11) tette.

– Rengjør eller bytt filter.

• Ventilasjonen er ikke justert inn.

– Bestill/utfør ventilasjonsjustering.

• Lukket, for hardt strupt eller tett avtrekksvifte.

– Kontroller og rengjør avtrekksviftene.

• 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 (HQ10), (HQ11) tette.

– Rengjør eller bytt filter.

• Ventilasjonen er ikke justert inn.

– Bestill/utfør ventilasjonsjustering.

• Lukket, for hardt strupt eller tett ventil.

– Kontroller og rengjør avtrekksviftene.

• 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.

– Kontroller lyddemper.
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Mer informasjon om tilbehør og fullstendig liste over
tilgjengelig tilbehør finner du på nibe.no.

OVERSKAP TOC 40

Overskap som skjuler ventilasjonskanalene og reduserer
lyd til oppstillingsrom.

Høyde 345 mm
Art.nr. 089 757

Høyde 245 mm
Art.nr. 089 756

Høyde 385-635 mm
Art.nr. 089 758

Høyde 445 mm
Art.nr. 067 522
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Tekniske data
ERS S40Type

Elektriske data
230 V ~ 50HzVTilførselsspenning

10ASikring
2 x 85WMaks. driveffekt vifte
IP X1BKapslingsgrad

Ventilasjon
Grov 65%Filtertype, avtrekksluftfilter
ePM1 55%Filtertype, tilluftsfilter

Lydnivåer
41dB(A)Lydeffektnivå (Lw(A))1

40dB (A)Lydtrykknivå (LP(A)) ved 1 m2

Rørtilkoplinger
160mmVentilasjon Ø

Mål og vekt
AEffektivitetsklasse3

2,4mLengde, tilførselskabel
2,4mLengde, tilførselskabel
600mmBredde
600mmHøyde
620mmDybde
45kgVekt

066 166Art. nr.
879 94 11RSK-nr.

1 270 m3/h (75 l/s) ved 50 Pa
2 260 m3/h (72 l/s) ved 50 Pa
3 Skala for effektivitetsklasse: A+ til G.

Temperatur- og fukteffektfaktor i henhold til EN 13141-
7

70
0 25 50 75 100 125 150 (l/s)

0 100 15050 200 300250 350 400 500450 550 (m3/h)

75

80

85

90

95

100

(%)

Luftflöde
Temperatur

Luftfuktighet

Temperatur- og fukteffektfaktor

Volumstrøm
Temperatur
Luftfuktighet

RPM: 25 Uteluft: 7 °C RH <80% Avtrekksluft: 20 °C RH <38%
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Energimerking
NIBEProdusent

ERS S40-350Modell

Middels: -38,3

Kaldt: -75,3

Varmt: -14,4

kWh/(m2 år)Spesifikk energibruk (SEC)

AEffektivitetsklasse

RVU, DobbeltrettetDeklarert type
Trinnløs turtallsregulatorType drivenhet

RegenerativType varmegjenvinningssystem
83Termisk virkningsgrad for varmegjenvinningssystem
386m3/hMaksimal luftstrøm
161WTilført effekt for viftens drivenhet ved maksimal luft-

strøm
41dBLydeffektnivå (LWA)

0,075m3/sReferansevolumstrøm
50PaReferansetrykkforskjell

0,252W/m3/hSpesifisert tilført effekt (SPI)
Lokal behovsstyring (0,85)Styrefaktor og styretype

Internt: 2,8

Eksternt: 0,38

%Deklarerte maksimale ytre lekkasjefaktorer

Se brukerhåndbok.Informasjon om filtervarsel
Se avsnitt Generelle ventilasjonstilkoblinger på side 14.Informasjon om tillufts-/avtrekksluftsgitter i fasaden

Se avsnitt Gjenvinning på side 5.

Denne installatørhåndboken kan også hentes på nibe.no.

Informasjon om demontering og montering

Middels: 273

Kaldt: 810

Varmt: 228

kWh/årÅrlig strømforbruk

Middels: 4.440

Kaldt: 8.686

Varmt: 2.008

kWh prim/årÅrlig besparelse på oppvarming, kWh primærenergi
per år
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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


IH
B
N
O
21

43
-3

53
18

55

Dette er en publikasjon fra NIBE Energy Systems. Alle produktillustrasjoner, fakta og data
er basert på aktuell informasjon ved tidspunktet for godkjennelse av publikasjonen.

NIBE Energy Systems tar forbehold om eventuelle fakta- eller trykkfeil.

©2021 NIBE ENERGY SYSTEMS 531855

WS name: -Gemensamt
WS version: a928 (working edition)
Publish date: 2021-10-26 07:15

www.nibe.no

	Forside
	Innhold
	1  Viktig informasjon
	Sikkerhetsinformasjon
	Symboler
	Merking

	Serienummer
	Gjenvinning
	Installasjonskontroll

	2  Leveranse og håndtering
	Transport og lagring
	Medfølgende komponenter
	Demontering av luker
	Frontluke
	Indre frontluke

	Fysisk konfigurasjon
	Ombygging til høyreutførelse

	Plassering
	Installasjonsplass

	Montering

	3  FTX-aggregatets konstruksjon
	Rørtilkoplinger
	Føler osv.
	El-komponenter
	Ventilasjon
	Øvrig

	4  Ventilasjonstilkoblinger
	Generelle ventilasjonstilkoblinger
	Utløpskanal/kjøkkenvifte

	Ventilasjonsvolumstrøm
	Innjustering av ventilasjon
	Mål og ventilasjonstilkoblinger
	Venstreutførelse
	Høyreutførelse


	5  El-tilkobling
	Mating
	Tilkobling til hovedprodukt
	Kompatible produkter
	Tilkobling av kommunikasjon
	Flere ERS S40
	ERS S40 og annet tilbehør fra NIBE
	Dip-switch



	6  Igangkjøring og justering
	Forberedelser
	Oppstart og kontroll
	Innstilling av ventilasjon
	Luftfuktighet


	7  Programinnstillinger
	Startguiden
	Menysystemet
	Meny 7.2.1 - Legg til/fjern tilbehør
	Meny 7.2.11 – Vent.vveksl. (ERS)
	Fysisk konfigurasjon
	Tillat ettervarmer
	Offset ettervarmer
	Ønsket tilluftstemperatur
	Tid mellom avrim.
	Maks. avrimingstid
	Temp. for avslutning av avriming

	Meny 1.2.7 - Ventilasjonsgjenvinning
	Temp.stopp av varmegjenvinning
	Min. differanse inne- og uteluft
	Gjenvinningsstopp ved varme
	Kjølegjenvinning
	Starttemp tilluft kjølt av avtr.l.
	Min. diff. ute- og avtr.luft

	Meny 1.2.1 - Viftehastighet
	Meny 1.2.2 - Nattsvaling
	Nattsvaling
	Starttemperatur avtrekksluft
	Min. differanse inne- og uteluft
	Nattsvaling ved varme

	Meny 1.2.5 - Tilb.still.tid vifte
	hastighet 1 – hastighet 4

	Meny 1.2.6 - Filterrengjøringsintervall
	Måneder mellom filterrengjøring

	Meny 7.1.4.1 - Viftehast. avtr.luft
	Normal samt Viftehastighet 1 – Viftehastighet 4

	Meny 7.1.4.2 – Viftehastighet tilluft
	Normal samt Viftehastighet 1 – Viftehastighet 4

	Meny 7.1.4.4 - Behovsstyrt ventilasjon
	Fuktstyrt ventilasjon
	Høyeste viftehastighet
	Laveste viftehastighet
	Tidsintervall endring av viftehast.
	Styrende soner

	Meny 6.2 – Programmering
	Meny 7.4 – Valgbare inn-/utganger


	8  Komfortforstyrrelse
	Feilsøking
	Grunnleggende tiltak
	Høy eller lav romtemperatur
	Lav eller uteblitt ventilasjon
	Høy eller forstyrrende ventilasjon


	9  Ekstrautstyr
	Overskap TOC 30
	Høyde 245 mm
	Høyde 345 mm
	Høyde 385-635 mm


	10  Tekniske opplysninger
	Mål
	Tekniske data
	Energimerking
	Koplingsskjema
	Koplingsskjema


	Stikkord
	Kontaktinformasjon

