Montering
CE

Miljö

Underhåll

VoltAir Luftbehandlingsaggregat

Start av ny anläggning

Monterings- och
underhållsanvisning

VoltAir System AB, Strandvägen 65, 870 52 Nyland, 0612 – 77 18 80
VoltaAir AB förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående meddelande
Rev. 2018-12

Aggregat / aggregatdelar intransporteras om möjligt med obrutet emballage.
Samtliga lyfthjälpmedel monteras så att aggregatets tyngd vilar på emballagepall alternativt
bottenbalk. På större aggregat finns lyftöglor fästa i balkramen.
Aggregathöljets konstruktion garanterar ej bibehållen balans på ingående komponenter vid
annat handhavandesätt.
Aggregatet uppställs på plant, eventuellt avvibrerat, underlag och kanalerna avlastas innan
de ansluts mot aggregatet. Ifall justerbara fötter används, justeras dessa så att aggregatet
står helt plant.

Start av ny anläggning

INOMHUSAGGREGAT

Montering

INTRANSPORT - MONTAGE

Fäst medföljande tätningslist på den ena av de aggregatdelar som skall fogas samman. Sätt
listen mot aggregatets insida så som pilen nedan visar.

Montera listen mot aggregatets insida.

VoltAir AB förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående meddelande
Rev. 2018-10

Miljö

Börja med att montera ev. medföljande balkram förutom ena gaveln. Justera in stödfötter
så att ramen står absolut plant.

CE

MONTAGE - DELAT HÖLJE

Underhåll

Aggregatet skyddas under byggtiden mot damm och fukt med stängda inspektionsluckor.

INTRANSPORT - MONTAGE

CE

Kontrollera att aggregatet står rakt och justera ev. avvikelse.

Underhåll

Blue: Montera aggregatet genom att skruva samman dockningsbeslagen i hörnen med
medföljande bultar.

Miljö

Drag samman aggregatdelarna med medföljande klamrar som anbringas i
aluminiumprofilens spår. För att underlätta montaget är fläktpaket och batterier utdragbara
på skenor.

Start av ny anläggning

Montering

Skjut in aggregatdelarna i balkramen och ställ ihop dem så tätt som möjligt.

Montering av justerbara fötter i balkramen

JUSTERING AV GÅNGJÄRN
Samtliga gångjärn är justerbara för att kunna kompensera ojämnheter i golv mm.
Gångjärnen i justeras genom att skruva centrumtappen upp, eller ned med 5mm
sexkantsnyckel tills dess inspektionsluckorna sitter rakt.

VoltAir AB förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående meddelande
Rev. 2018-10

Aggregatet uppställes på plant, eventuellt avvibrerat, underlag och kanalerna
avlastas innan de anslutes mot aggregatet. Ifall justerbara fötter används, justeras dessa så
att aggregatet står helt plant.
Aggregatet skyddas under byggtiden mot damm och fukt med stängda inspektionsluckor.

TAKAGGREGAT
Använd ev. medföljande fundamentsram som mall för att bygga lämpligt fundament för
aggregatet. Ramen har exakt samma mått som aggregatets undersida.
Fäst sedan lämpligen kanaler eller stosar direkt i ramen.
Anbringa tätningslist på fundamentsramens ovansida och lyft seda aggregatet på plats.
Beroende på takkonstruktion utföres lämpligt plåtarbete och tätningar av genomföringar.

JUSTERING AV GÅNGJÄRN
Samtliga gångjärn är justerbara för att kunna kompensera ojämnheter i golv mm.
Gångjärnen i justeras genom att skruva centrumtappen upp, eller ned med 5mm
sexkantsnyckel tills dess inspektionsluckorna sitter rakt.

VoltAir AB förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående meddelande
Rev. 2018-10

Start av ny anläggning

Aggregathöljets konstruktion garanterar ej bibehållen balans på ingående komponenter vid
annat handhavandesätt.

Underhåll

Samtliga lyfthjälpmedel anbringas så att aggregatets tyngd vilar på emballagepall alternativt
bottenbalk. På större aggregat finns lyftöglor fästa i balkramen.

Miljö

Aggregat / aggregatdelar transporteras om möjligt med obrutet emballage.

CE

UTOMHUSAGGREGAT

Montering

LYFTNING - MONTAGE

Skruva loss dörrstolpar samt. ev. stolpe vid värme- / Kylbatteri (dold skruv, torx tx-20,
under svart täcklock)

-

Avlägsna filter, fläktar, batterier etc.

-

Demontera mellanplan samt vinkellist för dessa (självborrande stjärnskruv, ph-2).

-

Demontera paneler i följande ordning:
1. Tak
2. Botten
3. Baksida
4. Gavlar (självborrande stjärnskruv PH2)

-

Aggregatets ram är förbunden med hörnknutar som skruvas igenom
aluminiumprofilens skruvficka (självborrande stjärnskruv, ph-2) dold av svart
dekorlist. Iaktta stor försiktighet så inte plasthörnen knäcks!

-

Aggregatet vilar på en balkram alt. plåtprofiler som demonteras underifrån (13mm
sexkant).

-

Montering sker i omvänd ordning.

-

Täta stolpar och paneler med medföljande tätningsmassa! Applicera självhäftande
tätningslist runt dörrar och vid filter!

-

Justera aggregatfötterna så att aggregatet står rakt!

JUSTERING AV GÅNGJÄRN
Samtliga gångjärn är justerbara för att kunna kompensera ojämnheter i golv mm.
Gångjärnen i justeras genom att skruva centrumtappen upp, eller ned med 5mm
sexkantsnyckel tills dess inspektionsluckorna sitter rakt.

VoltAir AB förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående meddelande
Rev. 2018-10

Start av ny anläggning

-

Underhåll

Lossa dörrar vid gångjärnen (spårskruv M6) samt ev. dörrstolpe (insex 5mm).

Miljö

-

CE

TILLVÄGAGÅNGSÄTT DEMONTERING OCH MONTERING
WL-serien

Montering

DEMONTERING MONTERING

DEMONTERING AV PANEL -BLUE
För att demontera panel på Blue gör på följande sätt:

Underhåll

Start av ny anläggning

Knacka – försiktigt – bort de fyra låslisterna.

Montering

DEMONTERING / MONTERING

Miljö

Panelen kan sedan lyftas ur.

BYTE AV KANALANSLUTNING - BLUE
Genom att lossa panelen där kanalen ansluts kan man byta mellan vågrätt anslutning till
vertikal.

-

VoltAir AB förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående meddelande
Rev. 2018-10

CE

För att åter sätta tillbaks panelen; placera den på rätt ställe och knacka dit låslisterna igen.

Skruva loss stolpe vid värme- /kylbatteri (dold skruv torx TX20, under svart täcklock.

-

Skjut in batteriet i aggregatet

-

Montera stolpen framför batteriet. Medföljande gummipackningar träds utanpå rör,
utvändigt och skjuts framför stolpen.

CE

Miljö

Underhåll

-

Start av ny anläggning

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID MONTERING AV
VÄRME- / KYLBATTERIER

Montering

MONTERING AV BATTERIER

VoltAir AB förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående meddelande
Rev. 2018-10

Vid luftintag uppifrån används insatser med distanser varvat med insatser utan.

-

Skjut först in insats utan distans innerst. Varva sedan med varannan typ (med / utan
distans)

-

I ljuddämpare med liggande bafflar används endast insatser utan distanser som
skjuts in i respektive fast hållare.

CE

Miljö

Underhåll

-

Start av ny anläggning

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID MONTERING AV
LJUDDÄMPARBAFFLAR

Montering

MONTERING AV LJUDDÄMPARE

VoltAir AB förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående meddelande
Rev. 2018-10

5. Kontrollera att fläktarnas rotationsriktning är enligt pil på fläkten.
6. Begynnelsetryckfall för filter avläses och noteras på märkskylt vid resp filter efter
genomförd luftinjustering.
7. Roterande värmeväxlare:
Kontrollera att spelet mellan rotor och tätning är max 1-1,5 mm.
Vid behov justeras tätningarna på följande sätt:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Häkta av drivremmen.
Lägg ett papper mellan rotor och tätning.
Skjut tätningslisten mot papperet.
Ta bort papperet och kontrollera att rotorn löper lätt.
Häkta på drivremmen.
På varianter med borsttätning monterad på rotor, skjutes tätningen mot
sidoplåtar i stället.

Kontrollera drivrem samt tätning efter 2-3 veckors drift.
Styrutrustning levererad av VoltAir AB är förinställd från fabrik.

Vid behov kan styrcentralens parametrar ändras enligt medföljande instruktion.

VoltAir AB förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående meddelande
Rev. 2018-12

Start av ny anläggning

4. Starta aggregatet.

Underhåll

3. Kontrollera att eventuell varmvattenförsörjning för luftvärmaren är i drift.

Miljö

2. Rengör aggregatet invändigt från eventuellt byggdamm.

CE

1. Kontrollera att fläktrum alt. närliggande golvytor är rena från skräp, då detta
lätt kan sugas in i aggregatet, vid drift med öppna inspektionsluckor.

Montering

START AV NY ANLÄGGNING

UNDERHÅLL - LUFTFILTER

Rekommenderat Sluttryckfall = Begynnelsetryckfall + 80 Pa
Rengör filterskenor från smuts och kontrollera att anliggningslist är oskadad.

CE

Miljö

Underhåll

Iakta försiktighet vid montage av utbytesfilter så ej filterpåsarna skadas mot styrskena
vid inskjutning.

Start av ny anläggning

Sluttryckfall.

Montering

Luftfilter i luftbehandlingsaggregatet är av engångstyp och skall bytas vid uppnått

VoltAir AB förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående meddelande
Rev. 2018-12

Kontrollera att den elastiska drivremmen är oskadad.

Kontrollera att spelet mellan rotor och tätningslist är max 1 - 1,5 mm.

Vid behov justeras tätningarna på följande sätt:
• Häkta av drivremmen.
• Lägg ett papper mellan rotor och tätning.
• Skjut tätningslisten mot papperet
• Ta bort papperet och kontrollera att rotorn löper lätt.
• Häkta på drivremmen.
• På varianter med borsttätning monterad på rotor, skjutes tätningen mot
sidoplåtar i stället.
Rotorpaketet är utdragbart för underlättande av rengöring.

CE

Ev central för varvtalsreglering kopplas ur innan rotorpaketet kan dras ut.

Start av ny anläggning

högtryck (max 80 bar) beroende på grad av nedsmutsning.

Underhåll

Rotorn kan rengöras med dammsugare, tryckluft eller försiktigt med

Miljö

Kontrollera att rotorytan ej är smutsig.

Montering

UNDERHÅLL – ROTERANDE VVX

VoltAir AB förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående meddelande
Rev. 2018-12

UNDERHÅLL – PLATT/ CF VVX

För normal ventilation är det tillräckligt att en gång vart annat år borsta av in och
utloppsytorna.
För krävande industriapplikationer rekommenderas rengöring oftare.

Elektriska komponenter i aggregatet bör övertäckas med plast vid spolning av
värmeväxlaren.

Miljö

Mindre plattvärmeväxlare är utdragbara för att underlätta rengöring.

CE

Underhåll

Vid svårt nedsmutsad värmeväxlare rekommenderas högtrycksspolning med flatspolande
munstycke max 100 bar.

Start av ny anläggning

Vid smutsuppbyggnad i plattvärmeväxlaren är denna koncentrerad till de första
50 mm i växlaren, vilket underlättar rengöringen.

Montering

Kontrollera att in och utloppsytor ej är nedsmutsade.

VoltAir AB förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående meddelande
Rev. 2018-12

Vattenbatteriet kan rengöras med tryckluft eller hetvatten mot luftriktningen
beroende på grad av nedsmutsning.
Mekanisk rengöring är ej tillåtet.
Luftning av rörsatsen sker med luftnippel som är placerad på den övre delen
av vattenbatteriet.
Vid längre driftstopp där temperaturen är under fryspunkten skall batteriet
avtappas. Avtappning sker med nippel placerad på den nedersta delen
av vattenbatteriet.

CE

Miljö

Vid eventuella skador på batteriet ber vi Er kontakta oss innan någon form av
reparation utföres.

Start av ny anläggning

Kontrollera att lamellytan ej är nedsmutsad.

Underhåll

UNDERHÅLL - LUFTVÄRMARE OCH KYLARE

Montering

UNDERHÅLL – VATTENBATTERIER

VoltAir AB förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående meddelande
Rev. 2018-12

Kontrollera att lamellytan ej är nedsmutsad.
Luftkylaren kan rengöras med tryckluft eller hetvatten mot luftriktningen beroende
på grad av nedsmutsning.
Mekanisk rengöring är ej tillåtet.
OBS! OBS! OBS!

CE

Miljö

Underhåll

Luftkylaren innehåller köldmedie och övrig service / ingrepp får endast utföras av
behörig installatör.

Start av ny anläggning

UNDERHÅLL - DX LUFTKYLARE

Montering

UNDERHÅLL – VATTENBATTERIER

VoltAir AB förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående meddelande
Rev. 2018-12

Kopplingsschema finns på insidan av locket till kopplingslådan alt. eldokumentation.
Vid funktionstest av termostater skall fläkten startas snabbast möjligt efter det
att termostaten löst ut, för att föra bort uppsamlad värme och undvika för höga
yttertemperaturer på värmestavarna.

CE

Miljö

Vid eventuell ombyggnation eller komplettering av luftbehandlingsaggregat med
elektrisk luftvärmare, får inget brännbart material placeras närmare än 10 cm
från luftvärmaren.

Start av ny anläggning

Den elektriska luftvärmaren av slätrörstyp är underhållsfri och försedd med maxtermostat
samt överhettningstermostat.

Underhåll

UNDERHÅLL – ELBATTERIER

Montering

UNDERHÅLL – ELBATTERIER

VoltAir AB förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående meddelande
Rev. 2018-12

• Att fläkthjulet roterar fritt och ej skrapa i konan.
• Att fläkthjulet sitter fast ordentligt på axeln samt att skovlarna är rena och
oskadade.
• Att fläkthjulet ej har obalans. Fläkthjulet kan skeva något utan att det har någon betydelse.
• Att fläktlagret ej avger ett skrapande alt dunkande ljud vilket betyder att kulor
eller kulbanor är skadade och lagret skall bytas.

CE

Fläkt och motorlager är permanentsmorda och behöver ej smörjas

Start av ny anläggning

NEDANSTÅENDE KONTROLLERAS
NORMALT 1 GÅNG OM ÅRET:

Underhåll

Arbetsbrytare eller låsbar huvudbrytare skall alltid vara frånslagen vid arbete
med fläktar.

Miljö

UNDERHÅLL – DIREKTDRIVNA KAMMARFLÄKTAR

Montering

UNDERHÅLL – KAMMARFLÄKTAR

VoltAir AB förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående meddelande
Rev. 2018-12

Grundpelare i miljöarbetet:
•
•
•
•
•

Hushålla med energi och naturresurser
Minimera avfall samt källsortera och återvinna då detta är möjligt
Klara eller överträffa miljökraven i lagar och förordningar samt följa övriga krav som
vi berörs av
Arbeta för att förebygga miljörisker
Nyttja modern teknik

Vår verksamhet är miljöcertifierad enligt Miljöledningssystem ISO 14001:2015 och vårt
förbättringsarbete revideras årligen av en extern part.

VoltAir AB förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående meddelande
Rev. 2018-12

Start av ny anläggning

Utvecklingen är för oss förenligt med ett effektivt miljöarbete. Vi kan minska vår
miljöpåverkan genom att ständigt utveckla våra produkter för ett bättre material och
energiutnyttjande, både vid produktion och användning. Welair skall sträva efter att
minimera påverkan på miljön och arbeta för en hållbar utveckling. Miljöarbetet skall ge
Welair marknadsmässiga och ekonomiska fördelar och kunden skall se oss som ett
miljömässigt riktigt alternativ.

Underhåll

Medarbetarnas kompetens, engagemang och lyhördhet kännetecknar det dagliga arbetet vid
företaget. Höga kvalitetskrav och arbete för att minimerav verksamhetens miljöpåverkan är
viktig för oss. Vi ska vara en pålitlig partner i ett långsiktigt samarbete med kunden.

Miljö

VoltAir AB levererar Svensktillverkade och driftsäkra kvalitetsprodukter med närhet till god
service. Hög investeringstakt och en vilja att ständigt förbättras driver företagets
utveckling framåt. VoltAir AB ingår i Volution Group Nordic som förespråkar en platt
organisation och snabba beslutsvägar.

CE

MILJÖPOLICY

Montering

Miljöpolicy

Branschstandard enligt

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3
enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

1 Grunddata
Produktidentifikation
Varunamn: ZPAZE, Welair
och Blue

Dokument-ID BVD01-2010
Varugrupp
Luftbehandlingsaggr. BSAB kod QAB

Artikel-nr/ID-begrepp

Vid ändrad deklaration
Är varan förändrad?
Ändringen avser

Ny deklaration
Ändrad deklaration

Nej

Ja

Ändrad vara identifieras genom

Upprättad/ändrad den 2016-02-08

Kontrollerad utan ändring den

Övriga upplysningar:

2 Leverantörsuppgifter
Företagsnamn VoltAir System AB
Adress

Organisationsnr/DUNS-nr 556454-2909
Kontaktperson Thomas Edholm

Strandvägen 65
870 52 Nyland

Telefon 0612-77 18 80

Webbplats: www.voltairsystem com

E-post

Har företaget miljöledningssystem?

x ISO 9000

Företaget är certifierat enligt

info@voltairsystem.com

Ja

x ISO 14000

Nej

Annat

Om ”annat”, specificera:

Övriga upplysningar:

3 Varuinformation
Land för sluttillverkning Sverige
Användningsområde

Om land ej kan anges, ange orsak

Ventilation för byggnader

Finns säkerhetsdatablad för varan?
Ange enligt kemikalieinspektionens regelverk:

Ej relevant

Kriterier saknas

Ja

Nej

Ej relevant

Klassificering
Märkning

Är varan registrerad i BASTA?
Är varan miljömärkt?

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:

Finns miljödeklaration typ III för varan?
Övriga upplysningar:

4 Innehåll

(För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens vita kommentarsruta eller kopiera en
rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:
Ingående material/
Komponenter

Ingående ämnen

Vikt
% alt g

EG-nr/ CAS-nr
(alt legering)

Stål

59%

68467-81-2

Aluminium

26%

7429-90-5

R15-R17

Zink (beläggning på plåt)

1%

7440-66-6

R15-R17
R50/R53

Koppar

2,5%

7440-50-8

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

Klassificering

Kommentar

1

Motorer, elektronik

3,8%

Mineralull (isolering)

4,25%

287922-11-6

Polyamid

1,7%

25038-54-4

EPDM

0,2%

61789-00-2

Polyuretan

0,02

64060-31-7

ABS

0,01

9003-56-9

Övrigt (filter etc.)

1,52

Polymera material:

Övriga upplysningar: Beroende på aggregatstorlek och konfiguration kan materialandelen variera något.
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den färdiga inbyggda
varan här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell.
Ingående material /
Komponenter

Ingående ämnen

Vikt
% alt g

EG-nr/ CAS-nr
(alt legering)

Klassificering

Kommentar

Övriga upplysningar:

5 Produktionsskedet
Resursutnyttjande och miljöpåverkan under produktion av varan redovisas på ett av följande sätt:
1) Inflöden (råvaror, insatsvaror, energi mm) för den registrerade varan till tillverkningsenheten, och utflöden
(emissioner och restprodukter) därifrån, d v s från ”grind till grind”.
2) Samtliga inflöden och utflöden från utvinning av råvaror till färdig produkt d v s ”vagga till grind”.
3) Annan avgränsning. Ange vad:
Redovisningen avser enhet av varan

Redovisad vara

Ange råvaror och insatsvaror som använts vid tillverkning av varan
Råvara/insatsvara

Mängd och enhet

Ange återvunna material som använts vid tillverkning av varan
Materialslag

Mängd och enhet

Ange energi som använts vid tillverkning av varan eller dess delar
Energislag

Mängd och enhet

Ange transporter som använts vid tillverkning av varan eller dess delar
Transportslag

Andel %

Ange emissioner till luft, vatten eller mark från tillverkning av varan eller
dess delar
Emissionsslag

Mängd och enhet

Varans varugrupp

Varans
tillverkningsenhet

Ej relevant
Kommentar

Ej relevant
Kommentar

Ej relevant
Kommentar

Ej relevant
Kommentar

Ej relevant
Kommentar

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

2

Ange restprodukter från tillverkning av varan eller dess delar

Restprodukt

Finns datanoggrannheten för
tillverkningsdata beskriven?

Avfallskod

Mängd

Ja

Ej relevant
Andel som återvinns
Materialåter- Energiåtervinns %
vinns %

Nej

Kommentar

Om ”ja”, specificera:

Övriga upplysningar:

6 Distribution av färdig vara
Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?

Ej relevant

Ja

Nej

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ej relevant

Ja

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Ej relevant

Ja

Nej

Är leverantören ansluten till REPA?

Ej relevant

Ja

Nej

Övriga upplysningar:

7 Byggskedet
Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera: )*

Ställer varan särskilda krav på omgivande
byggvaror?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:

Övriga upplysningar: )* Se monterings och skötselinstruktion

8 Bruksskedet
Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera: Luftfilter

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera: Elektricitet

Uppskattad teknisk livslängd för varan anges enligt ett av alternativen a) eller b) nedan:
a) Referenslivslängden
uppskattas vara cirka

5 år

b) Referenslivslängden uppskattas vara i intervallet

10 år

15 år

25 år

>50

Kommentar

år
år

Övriga upplysningar: Referenslivslängd gäller under ”normal drift” enligt vid leveranstillfället gällande
produktblad.

9 Rivning
Är varan förberedd för demontering
(isärtagning)?

Ej relevant

Ja

Nej

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av
hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:
Aggregatet kan
delas för att
separera olika
material.
Om ”ja”, specificera:

Övriga upplysningar:

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.
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10 Avfallshantering
Är återanvändning möjlig för hela eller delar
av varan?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:

Är materialåtervinning möjlig för hela eller
delar av varan?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:
Metaller, Mineralull

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar
av varan?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:
Polymera material

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller
energiåtervinning eller deponering?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:

Ange avfallskod för den levererade varan 170904
Är den levererade varan klassad som farligt avfall?

Ja

Nej

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda varan därmed
får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.
Ange avfallskod för den inbyggda varan
Är den inbyggda varan klassad som farligt avfall?

Ja

Nej

Övriga upplysningar:

11 Innemiljö

(För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens kommentarsruta eller kopiera en rad
med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:
2
3
Mängd [µg/m h] alt [mg/m h]
Typ av emission
4 veckor

Ej relevant
Enhet

Kan varan ge upphov till elektriska fält?
Värde )*

Kommentar

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Mätmetod:
Ej relevant

Enhet

Mätmetod

Enhet

Mätmetod

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?
Värde )*

Mätmetod

26 veckor

Kan varan ge upphov till eget buller?
Värde )*

Varan avger inga emissioner

Ej relevant

Övriga upplysningar: Vid felaktig dimensionering och installation kan buller uppstå. Produktens ljudalstring
framgår av produktblad.Elektriska och/eller magnetiska fält redovisas i produktblad och/eller CE-deklaration.

Hänvisningar
Bilagor
Komponentdeklaration

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.
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Komponentdeklaration
ZPAZE, Welair och Blue Luftbehandlingsaggregat

Detalj

Material

Hantering

Paneler och dörrar
Metalldelar, balkram, fläkthjul

Plåt AZ185 och stenullsisolering
Plåt AZ185, stål, förzinkat stål,
pulverlackerat stål
Aluminium
Polyamid 6.6
Polyamid 6 - GF25, elförzinkat
stål
Aluminium, stål
Aluminium, koppar, stål, förzinkat
stål (sammansatt)
Aluminium, koppar, mässing,
förzinkat stål (sammansatt)
EPDM
Glasfibermedia, förzinkad stålram

Återvinning efter separation
Återvinning

Ramprofiler
Plasthörn, profilfästen
Handtag och gångjärn
Värmeväxlare (luft-luft)
Luftvärmare
Luftkylare
Tätningslist, vibrationsdämpning
Luftfilter
Fästmaterial
Tätningsmassa
Ljuddämpningsmaterial
Motorer
Styr- och elkomponenter
Emballage

Förzinkat stål, aluminium
Akryl, MS Polymer
Syntetfiber
Sammansatta
Sammansatta,
elektronikprodukter
Trä, plastfilm, wellpapp, kartong

Återvinning
Återvinning
Återvinning efter separation
Återvinning efter separation
Återvinning efter separation
Återvinning efter separation
Energiutvinning (värmeverk)
Återvinning / energiutvinning
(värmeverk) efter separation
Återvinning
Energiutvinning (värmeverk)
Energiutvinning (värmeverk)
Återvinning efter separation
Återvinning av auktoriserat
företag
Återvinning, Energiutvinning

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.
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EG-försäkran om överensstämmelse
ORIGINAL
(enligt Direktiv 2006/42/EG, Bilaga II 1A)
Tillverkare:
VoltAir System AB
Strandvägen 65
SE-870 52 Nyland
försäkrar härmed att Luftbehandlingsaggregat av modellerna:
WLU
WLC
Matrix (WLM)

WLR
WLX, WLXX
Blue

WLB
WLT
ZPAZE

Samt styrutrustning och tillhörande kringutrustning
Överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i Maskindirektivet 2006/42/EG.
Överensstämmer även med följande direktiv:
2014/30/EU EMC
2014/35/EU Lågspänningsdirektivet
2009/125/EG Ekodesign (ERP) Förordning 1253/2014
Följande harmoniserade standarder har tillämpats:
EN ISO 12100:2010 – Maskinsäkerhet, allmänt
EN ISO 13857:2008 – Maskinsäkerhet, skyddsavstånd
EN 61000-6-2 – EMC, immunitet
EN 61000-6-3 – EMC, emission
EN 60204-1:2006 – maskinsäkerhet, el
Försäkran gäller endast för produkten i det skick i vilket den levererats och installerats vid
anläggningen i enlighet med medföljande installationsanvisningar. Försäkran omfattar inte
komponenter som senare lagts till eller åtgärder som senare vidtagits på produkten.
Maskinen skall vara säker för avsedd användning och servas enligt plan.
Ansvarig person för sammanställning av teknisk dokumentation:
Krister Lundholm
VoltAir System AB
Strandvägen 65
870 52 Nyland

Nyland 2018-12-28

Niklas Andersson
Platschef

Thomas Edholm
Teknik- och Utvecklingschef
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Tel. 0612 – 77 18 80 – Fax 0612 – 77 18 99
E-post: info@voltairsystem.com
www.voltrairsystem.com
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