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Säkerhetsföreskrifter

Före arbeten i aggregatet, säkerställ att detta är avstängt, och att strömmen är frånkopplad.

manual.

Transport

såväl yttre som inre delar, samt skydda mot damm och fukt.

Aggregatet är försett med stötdämpande hörnskydd och emballerat med skyddsplast. Aggregaten levereras 

  

 Aggregat klart för transport och lagring

 

 Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan förhandsbesked.
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 Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan förhandsbesked.

Transport av topp eller sidoanslutet aggregatet  
med gaffeltruck eller handtruck

2 a  Aggregatet transporteras med handtruck på träpall

2 b. Aggregatet transporteras med gaffeltruck på träpall.

Aggregatet ska besiktigas, för att säkerställa att inga transportskador uppkommit, och för att kontrollera att alla 

Om inte aggregatet installeras direkt, ska det lagras i ett rent och torrt utrymme. Vid lagring utomhus, ska  

aggregatet förses med fullgott skydd  mot väder och vind.
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A. Uteluft

D. Avluft

E. Anslutning till integrerad spiskåpa 

F. Anslutning till extern spiskupa badrum 

E

F

Kort beskrivning av aggregatet

 

Aggregatet är konstruerat för att monteras över spiskåpan men kan även installeras separat.

styrsystem, för säker och effektiv drift.

KOMFOVENT DOMEKT REGO 200VE(W)-B(K) Aggregatskiss

* REGO-200VW-B är anpassat för kanalmonterat vattenbatteri. 

Notera: För att minska ljudnivån i tilluftskanalen ska lämplig ljuddämpare monteras.
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 Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan förhandsbesked.
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Installation

Kontrollera aggregatet innan installationen. Aggregatet är vändbart och har två inspektionssidor.

tion. För att få aggregatet med högerinspektion behöver endast dörrsidorna skifta plats. Detta utförs för att få 

Aggregatet monteras med spiskåpa

Spiskåpa

 

2.  Spiskåpa

3.  Skruvar

Aggregatmanual

 Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan förhandsbesked.
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Monteringsanvisning med integrerad spiskåpa

       

: Monteringsfäste för täcklucka.

Märke Beskrivning

2 Väggfäste

3 Aggregatfäste
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 Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan förhandsbesked.
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 Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan förhandsbesked.

Monteringsanvisning utan spiskåpa

: Monteringsfäste för täcklucka.

Märke Beskrivning

Väggfäste

2

3 Aggregatfäste

4

Vinkelfäste

Vinkelfäste

Skruv 2

4
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Måttskiss: Täckpanel

Måttskiss: REGO 200VE(W) med monterad standardspiskåpa

Aggregatmanual

2
2

2
2

 Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan förhandsbesked.
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Slutinspektion

inne i aggregatet. Att allting är fastsatt, om man har skruvat bort någonting vid installationen, och se till att inget 

luftläckage uppstått.

Underhåll

   

   Innan översyn, säkerställ att aggregatet är avstängt och att spänningen är frånkopplad.

 

      

lossa 

skruvarna

handtag för att 

 Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan förhandsbesked.

Skruv

2. Plugg

4. Väggfäste Del 2

lossa skruvarna
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Förutom förebyggande underhåll, ska följande göras:

1. Kontroll av roterande värmeväxlare. Inspektion av roterande värmeväxlare ska utföras en gång per 

 

några skador på rotortrumma eller tätningar. Kontrollera spänningen på drivremmen. En slak rem kan slira 

och försämrar då värmeväxlarens effektivitet. Om rotorn stannar p.g.a att remmen är för slak, bör denna 

 

återmonteras i torrt tillstånd.

 Rengöring av värmeväxlare. Värmeväxlaren kan demonteras och lyftas ut ur aggregatet för att under

lätta rengöring. Använd varmt vatten, vid behov kan även avfettande rengöringsmedel användas. Kontrol

lera så att  rengöringsmedlet är anpassat att användas för aluminium!

Var noga med att inget vatten spolas på motorn!

3. Luftvärmare. 
 Vi rekommenderar att man även utför en kontroll av batteriet vid den allmänna underhållet. Kontrollera 

batteriet värmeyta. Om rengöring behövs kan detta göras genom att dammsuga tilluftssidan och använda 

tryckluft från baksidan. Vid behöv kan vatten med rengöringsmedel anpassat för aluminium användas. Kon

trollera att frysskyddsgivaren för returvattnet sitter ordentligt. Vid elbatteri, kontrollera att luften kan passera 

fritt över batteriet och att inte värmeelementen är smutsiga, detta kan orsaka otrevlig lukt och i värsta fall 

 

* 

 Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan förhandsbesked.
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Teknisk information

Aggregat AC VE/VW EC VE/VW

m3

Aggregatets vikt kg 42

Kapacitet

Effektförbrukning

Matningsspänning

Max strömstyrka A

Kanalanslutning mm

Temperaturverkningsgrad %

Energiåtervinning

Filter

Tilluft Frånluft Aggregat

Filterklass

Typ

Mått bxhxl mm

Ljuddata vid 200 m3/h

REGO 200VE(W)-B-AC

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

Uteluft 43 54,1

Tilluft 65,0*

Frånluft 43 54,3

Avluft 65,0

Anslutning till spiskåpa 60,5

Anslutning till extern spiskåpa 62,7

44 32 23 46,5

REGO 200VE(W)-B-EC

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

Uteluft 43 43 48,8

Tilluft 59,0*

Frånluft 43 43 48,8

Avluft 59,0

Anslutning till spiskåpa 44 44 53,4

Anslutning till extern spiskåpa 55,2

44 32 22 40,3

 Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan förhandsbesked.
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REGO 200VE(W*)-B-AC Flödesdiagram:

REGO 200VE(W*)-B-EC Flödesdiagram:
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Ordernyckel

REGO   200    V E(W) – B K – AC – C4 –F

     

     

     

     

     

     

   

Styrsystem

Spiskåpa

Måttskiss

 
Notera: Inspektion kan utföras via aggregatets båda sidor.
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Klistra etikett här

Kvalitetskontroll utförd av:

Underskrift

Garantivillkor: 24 månader*

Leveransdatum

Fullständig och driftsklar produkt med instruktionsmanual har erhållits. Garantivillkoren har lästs och godkänts:

Kundens underskrift

*Hänvisar till “Garantivillkor”

Bäste kund,
Tack för ditt val. Särskilt stor uppmärksamhet har lagts på utrustningens kvalitet; vi emotser tacksamt era kommentarer och 

Om problem skulle uppstå rekommenderar vi att ni kontaktar närmaste 

För att undvika missförstånd, ber vi Er läsa denna manual noggrant, och att fylla i garantisedeln korrekt. Aggregatets se

Garantivillkor

  felaktig installation, eller bristfällig service;

       yttre åverkan, etc.

skada är obeaktande av regler och villkor för användning och installation av utrustningen, avsiktlig skadegörelse eller oakt


