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1.0 – SÄKERHET

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Personal som hanterar aggregatet ska ta del av detta dokument innan hantering 
eller påbörjande av arbete på aggregatet.  
 
Varningsanvisningar och varningsinstruktioner måste följas! 
 
Felaktig hantering kan innebära livsfara, allvarlig personskada eller maskinskada!

!

!
Elanslutning och säkerhetsbrytare - Risk för dödsfall och allvarlig personskada!
Elektriska arbeten och elektrisk service får endast utföras av behörig elektriker eller servicepersonal 
från Voltair.

Elspänning kan innebära livsfara såsom dödsfall, brännskador och elschock! 
 

 
Säkerhetsbrytare ska ej användas som ett start eller stopp av aggregatet. Start / Stop sker med 
avsedd styrutrustning.

BEAKTA FÖLJANDE VARNINGSINSTRUKTIONER NOGGRANT GÄLLANDE RISKER!

övertryck som gör att dörrarna kan slå upp och orsaka skada.

!

!

!

!

!

!

Innan kylaggregatet (och inspektionsluckor till kompressor) hanteras, ska minst 30 minuter 
passera!  Detta eftersom att heta ytor kan orsaka brännskada.

Innan batteri hanteras ska minst 5 minuter passera!  Detta eftersom att heta ytor kan orsaka 
brännskada.

orsaka skär- och krosskador. 

Innan roterande värmeväxlaren hanteras ska minst 5 minuter passera!  Detta eftersom det 
roterande rotorhjulet kan orskara skär- kläm- och krossskador.

Innan spjället hanteras ska minst 5 minuter passera så att spjället hinner stängas!  Detta 
eftersom att rörliga delar kan orsaka klämskador. 

ansiktsmask måste användas vid hantering.

Inspektionsluckor - Risk för personskada!

Kylaggregat - Risk för personskada!

Vattenburna värme-och kylbatterier - Risk för personskada!

Fläkt - Risk för personskada!

Roterande värmeväxlare - Risk för personskada!

Spjäll - Risk för personskada!

Filter- Risk för personskada!

Samtliga säkerhetsbrytare måste stängas av innan service / arbete!  

Efter service och hantering ska samtliga inspektionsdörrar och inspektionsluckor stängas och 
aggregatet ska återställas till avsett skick!

!
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2.0 – ALLMÄNT

2.1 – ANVÄNDNINGSOMRÅDE
ZPAZE luftbehandlingsaggregat är avsedda för 
komfortventilation i fastigheter typ bostäder, 

etc.

och utomhus.
Vid inomhusmontage i utrymme som normalt 
håller temperatur mellan +7 och +30 °C och 
under vintertid en fukthalt < 3,5 g/kg luft.

Fläktarna är godkända för temperaturer upp till 
40°C
under kontinuerlig drift.
Aggregatet får ej installeras eller användas i 
explosionsfarlig miljö! (ATEX) 

2.3 – MILJÖDOKUMENTATION

2.2 – CE-MÄRKNING OCH EG-FÖRSÄKRAN

Det är möjligt att efter aggregatets brukstid demontera aggregatet i sin helhet för sortering av 
komponenter för återvinning och deponi. 

Vid eventuella frågor eller behov av demonteringsanvisningar, kontakta Voltair System AB.

2.4 – RESERVDELAR

2.5 – DEMONTERING

ZPAZE Luftbehandlingsaggregat, styrutrustning och kylaggregat är CE-märkta uppfyller tillämpliga 
krav i Maskindirektivet 2006/42/EG samt övriga för aggregattypen gällande direktiv t.ex. 2014/30/EU 
EMC och 2014/35/EU Lågspänningsdirektivet. 

För aktuell byggvarudeklaration, se eBVD och vår hemsida voltairsystem.com.

Vid behov av reservdelar eller tillbehör kontaktas i första hand VoltAir System. För att kunna erbjuda 

märkskylt som är synlig på aggregatets inspektionssida, säkringsförteckning och på elschema.
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3.1 – INTRANSPORT AV INOMHUS- OCH UTOMHUSAGGREGAT 

3.0 – MONTERING

Aggregatet intransporteras med obrutet 
emballage med dess tyngd vilandes mot 
emballagepall / balkram. (Lyftöglor hos större 
aggregat.) Aggregatet är ej konstruera  för annat 
handhavande.

!

x4*

* *

*
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3.2 – MONTAGE - DELAT HÖLJE

3.0 - MONTERING

5. När bottenramen är på plats ska insidornas stödhörn skruvas ihop så att aggregatdelarna 
sammanfogas. Åtkomst sker via dörrarna.

Hörnsektionen sammanfogas med 1 (st) medföljande skruv / stödhörn.

x1 (!) / hörn
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3.3 – MONTAGE - DELAT HÖLJE

3.0 - MONTERING

Montera den medföljande tätningslisten enligt 
anvisning och foga sen samman aggregatdelarna 
så tätt som möjligt.

Montera balkramen enligt anvisningen, ena 
gaveln sparas till efter att aggregatet står på 
plats. Eventuella stödfötter justeras i våg.

1.

2.

2a. 2b. 2c. 2d.

När aggregatdelarna är på plats fästs yttre 
gaveln och skruvas på plats. 
 
Större aggregat  kan ha “mittgavlar” för extra 
stöd och långa aggregat förlängning i ramen. 
Dessa skruvas fast.

3. 4.
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3.0 - MONTERING

ev. avvibrerat underlag

Samtliga fötter justeras 
så att aggregatet  står 
vågrätt mot underlaget.

3.4 – INSTALLATION AV INOMHUS- OCH UTOMHUSAGGREGAT 
Aggregatet uppställs på plant, eventuellt avvibrerat underlag 

Under installationen hålls dörrar stängda! 
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3.5 – JUSTERING AV GÅNGJÄRN HOS AGGREGAT

3.0 - MONTERING

Samtliga gångjärn är justerbara för att kompensera ojämnheter i golv.

Gångjärnen kan justeras både i höjdled och djupled genom att skruva med sexkantsnyckel tills att 
inspektionsluckorna sitter rakt. 

Hos större aggregat förekommer dockningsbeslag mellan aggregatdelarna. Dessa spänns samman 
med insexsnyckel.

JUSTERING AV HANDTAG HOS AGGREGAT
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3.6 – DEMONTERING & MONTERING AV PANEL

3.0 - MONTERING

Steg 1. Inför demonering av panelen knackas de fyra låslisterna försiktigt ut enligt anvisning.
A.

B.

C. D.

Låslist

RamstrukturPanel

A och B monteras lös först och därefter 
C och D.



VoltAir System AB förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående meddelande.  – Revision 0, 2021 Oktober

11

3.0 - MONTERING

DEMONTERING & MONTERING AV PANEL 
Steg 2. Efter låslisterna är borttagna kan panelens plats bytas till vertikal eller horisontell anslutning.
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3.0 - MONTERING

A.

B.

C. D.

Låslist

RamstrukturPanel

C och D monteras lös först och därefter A och B.

DEMONTERING & MONTERING AV PANEL  
Steg 3. Efter panelen lagts på plats knackas de fyra låslisterna försiktigt tillbaka in.
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3.0 - MONTERING

Steg 1. För att demontera en panel; knackas de fyra låslisterna försiktigt ut enligt anvisning.
A.

B.

C. D.

Låslist

RamstrukturPanel

A och B monteras lös först och därefter 
C och D.

3.7 – DEMONTERARBAR AGGREGATDEL – DEMONTERING AV PANEL

När låslisterna är borttagna kan 
panelen lyftas ur.
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3.8 – DEMONTERARBAR AGGREGATDEL – DEMONTERING AV ALUMINIUMPROFILER

behöver täcklocket som döljer fästskruvarna 
lossas.

3.0 - MONTERING

Steg 2A. Skruva lös täcklocket för att komma åt de inre fästskruvarna. 

5 mm
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3.9 – DEMONTERARBAR AGGREGATDEL – DEMONTERING AV GÅNGJÄRN OCH INREDNING

3.0 - MONTERING

Steg 3. Skruva loss gångjärnen så att dörrarna kan avlägsnas. Inredningen är skruvad / otätad och 
lossas vid behov.

TX25
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3.10 – DEMONTERARBAR AGGREGATDEL – ÅTERMONTERING

3.0 - MONTERING

Återmontering sker i omvänd följd som demontering med undantag av att aggregatet ska tätas med 

Återmonterade 
inredningsdetaljer måste 
tätas med medföljande 
tätningsmassa.

Tätningslist monteras på dörrkarmar, rotorkassett 
och andra inredningsdetaljer så de tätar mot dörrar.
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3.11 – MONTERING AV VATTENBURNA VÄRME-/KYLBATTERIER

3.0 - MONTERING

IN

OUT

IN

OUT

Vattenburna värme- och kylbatterier (komplett 
med chassi, panel och batteri) levereras i de 

 
 

Vattenbatteri

Till höger syns “Tilluft höger”. 
Notera placering av “in” och 
“ut” där vattnets riktning och 

motströms. 
 
Notera även dykgivarens 
placering på “kalla sidan”.

Tilluft höger - funktionsbeskrivning

Tilluft vänster - funktionsbeskrivning
Dykgivare placeras så den 
känner av den kallaste punkten. 
Se skillnad av placering mellan 
tilluft höger och tilluft vänster.

KALL LUFT
VARM LUFT

KALL LUFT
VARM LUFT

Panel

Batteri

Chassi

Vid byte av batteri skruvas panelen bort (dold 
skruv; torx TX20). Gamla batteriet dras ut och 
nya skjuts in. Medföljande gummipackningar träs 
utanpå rör. Slutligen skruvas panel på igen.

Ovan syns “Tilluft vänster”. Notera 
placering av “in” och “ut” där “in” är 
åt vänster. Notera även dykgivarens 
placering på “kalla sidan”
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RUTINER ATT GENOMFÖRA VID START AV NY ANLÄGGNING

4.0 - START AV NY ANLÄGGNING

Styrutrustning levererad av VoltAir AB är förinställd från fabrik. 
 
Vid behov kan styrcentralens parametrar ändras enligt medföljande instruktion.

      sugas in i aggregatet, vid drift med öppna inspektionsluckor. !

2.  Rengör aggregatet invändigt från eventuellt byggdamm.  
 
3.  Rengör kanalsystem. 
 
4. Kontrollera att eventuell varmvattenförsörjning för luftvärmaren   
      är i drift. 

5.  Starta aggregatet enligt styrmanualen. 

 

 
 

8.  Kontrollera följande på roterande värmeväxlare; 
 

Rotor - Står rakt i höljet och snurrar lätt. Vid behov justera i        
vertikal- och horisontell riktning.
 
Tätning - Kontrollera att borstlist ligger an mot rotor alternativt 
sidoplåt. Vid behov justera. 
 
Drivrem - Kontrollera att remmen inte slirar samt remmens 
skarv och kondition.
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5.1 – UNDERHÅLL AV LUFTFILTER  
- MINST ÅRLIGEN

5.0 - UNDERHÅLL

 
 

 

kontrollera vid montering av  
 

fritt och ej är skadade samt  
 

tätar mot hölje eller  

Filtervakt med 
larm: 
 

 
 
 

 
 
Filterbyte (1-2 
gånger/år eller 
vid uppnått 
sluttryckfall)

hanteras varsamt så att föroreningar ej lossnar.  

Filtren förpackas i tätslutande plastsäckar och 
placeras i avsett avfallskärl. Filter lämnas till 
lokalt destruktionsföretag för sortering och 
förbränning.  

Vid drift och underhållsservice av 
luftbehandlingsinstallationer skall de av 
fabrikanten upprättade anvisningar följas.  

installation.
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IN

IN
OUT

OUT

5.0 - UNDERHÅLL

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

5.2 – UNDERHÅLL AV VATTENBURNA VÄRME-/KYLBATTERIER - MINST ÅRLIGEN

Tilluft höger

KALL LUFT
VARM LUFT

KALL LUFT
VARM LUFT

Nippel för luftning av rörsatsen.

Kontrollera att lamellytan ej är nedsmutsad. 

Tilluft vänster

Nippel för tappning av rörsatsen.

Vid smuts kan vattenbatteriet kan rengöras med tryckluft eller hetvatten           luftriktningen 
beroende på grad av nedsmutsning. Notera luftriktning enligt bild beroende typ av batteri.  

OBS! Mekanisk rengöring är ej tillåten. 

Rengöring
mot

Nipplar
Luftning av rörsatsen sker vid drifttagning och vid byte av batteri. Se avsedd nippel. 
Vid längre driftstopp där temperaturen är under fryspunkten skall batteriet avtappas. Se avsedd 
nippel.

Skador

!

Batteriet bör kontrolleras och rengöras vid behov. Ansamlingar av damm och smuts kan ge  
upphov till lukt och nedsatt kapacitet.

Ingrepp på luftkylare innehållande köldmedie får endast utföras av behörig kyltekniker.
OBS!!



VoltAir System AB förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående meddelande.  – Revision 0, 2021 Oktober

21

5.3 – UNDERHÅLL – ELBATTERIER - MINST ÅRLIGEN

5.0 - UNDERHÅLL

Batteriet bör kontrolleras och rengöras vid behov. 
 
Ansamlingar av damm och smuts kan ge upphov till lukt och i värsta fall antändning.  

Elbatteriet är försett med två temperaturbegränsare. En som är automatiskt återgående, inställd på 
90ºC och ett överhettningsskydd med manuellt återställning  som bryter vid 140ºC.  

Återställningen sker med röda 
knappen på överhettningsskyddet, 
vilken är placerad på täcklocket på  
sidan av batteriet.  

Observera att risken för 
överhettning ökar med minskande 

understiga 1,5 m/s.  

Rengör batteriet vid behov med 
tryckluft, dammsugare eller mjuk 
borste. 
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5.4 – UNDERHÅLL – DIREKTDRIVEN FLÄKT - MINST ÅRLIGEN

5.0 - UNDERHÅLL

! Fläktarna till luftbehandlingsaggregatet är direktdrivna. Vid allt arbete med dessa gäller att 
aggregatets drift-fallsväljare ovilkorligen skall ställas i läge 0. 

Fläkt

Fläkthjul

InloppskonaDrift

Vibrations- 
dämpare

 
 
Kontrollera att vibrationsdämpare, infästningsbultar mm är 

 
 

rengörs från eventuella beläggningar, annars kan obalans uppstå. 

Kontroll

Smörjning

fabrikssmorda och underhållsfria.    

 
Vid rengöring kan en blandning av Toluol 

kristallolja användas.  (Aggresiva lacklösande 
rengöringsmedel får ej användas.) 
 

går vibrationsfritt.  Om vätska använts måste 

80-100% av det maximala varvtalet.
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5.5 – UNDERHÅLL – MOTSTRÖMSVÄRMEVÄXLARE - MINST ÅRLIGEN

5.0 - UNDERHÅLL

! Undvik att beröra värmeväxlarens inlopp och utloppsytor med händer eller verktyg. Plåten är 
tunn och kan skadas.

Kontroll - 2 gånger/år
kontrollera att värmeväxlarens luftinloppsytor ej är belagda med damm eller annan förorening.

Rengöring
Damm tas bort genom försiktig dammsugning med mjukt borstmunstycke. Vid starkare och fet 
nedsmutsning kan värmeväxlaren sprayas med vatten tillsatt med diskmedel som ej korroderar 
aluminium. Ånga med lågt tryck kan användas.

Motströmsvärmeväxlare
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5.0 - UNDERHÅLL

5.6 – UNDERHÅLL – ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE - MINST ÅRLIGEN

! Rotorytan måste inspekteras regelbundet.   

Rengöring

 
Smutsgrad:   Verktyg/hur:

 
 

    fettlösande   
    medel  
    

 

Underhåll schema

Rotor Står rakt i höljet och snurrar lätt. 
Vid behov justera i vertikal- och  
horisontell riktning. 

Efter 2-3 veckor                 Minst en gång årligen 

Tätning 

Drivrem

Står rakt i höljet och snurrar lätt. 
Vid behov justera i vertikal- och  
horisontell riktning.

Kontrollera att borstlist ligger an mot rotor 
alternativt sidoplåt. Vid behov justera.

Kontrollera att borstlist ligger an mot rotor 
alternativt sidoplåt. Vid behov justera.  
Byt eventuell utsliten borstlist. 

Kontrollera att remmen inte slirar samt 
remmens skarv och kondition.

Kontrollera att remmen 
inte slirar samt remmens 
skarv och kondition.
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5.7 – UNDERHÅLL – SPJÄLL - MINST ÅRLIGEN

5.0 - UNDERHÅLL

Kontroll 
Kontrollera att spjällbladen går fritt och ej kärvar vid reglering.  

Kontrollera att regleranordning för spjällmotor är väl fastsatt.  

Rengöring
Vid behov torkas spjällbladen rena. 

Smörjning
Spjällbladens lager är permanentsmorda och behöver ej smörjas.  

Regleranordningens ledpunkter smörjs med några droppar olja. 



Smedjegatan 10 - 352 46 Växjö
Tel. 08-560 365 00
E-post: sales@voltairsystem.com
www.voltairsystem.com


