
Minimaster oeh Minivent
med vdrmeritervinningsaggregat

ACF
Instruktion ftir drift och skiitsel

Sy8tem MiDimadtd {r avaett f6r balaaserad
bctadsventilation ned vdrmeeterinning.

Fitr all bibchdlla dcn aod. lunllionen och en'
ergtupareffekten b€biivs viss skobel av vdimF
dteNinningdaggregatet. En Dinne6lista med
korra anrisningsl fbr msnaivredng. 6kitrsel o.h
rengiiring linns pd dekorluckars insida. tri.
emell€rtid fitrst iAenom fitljande mer u orliga
anvisninaar o.h spara i rb l ru l l ionshdf ler .  Det
kan vara bra.rr  ha r i l lh{ t rds om nngont ing Fkuf
le kransh.

Innehill

Bestrivning av agg.egatet

Skdts€l
Re.aiiring
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FUNKTION

varm utsugen luft

Minimasbr er e$ system fdr reglerad veDdlation i kombi-
nation med vrirmeatervinning. All ventilationsluft i bosta-
den gdr via aggregatet och luftvaxlngen i bostaden kan
darmed alltid regleras efter det aktuella t€hovet.

Aggregatet dr fdrsett med wa fltktar, en ldr utsugning av
luft och en for tillldrsel av friskluft. De b6da flakiarna reg-
leras med samma reglage och varvtalen ar insta da si att
man i alla ligen automatiskt fir riitt awagning mellan ut-
sugen och tillfdrd luftmangd. All utsugdng av luft sker
fran utrymmen med "dalig luft'(tvett, badrum, toalett
och kdb. Darigenom fdrhindrar rnan ati den daliga luften
sprids i bostaden.

Den intagna tiskluften renas i ett filter innan den passerar
varmeatervinnaren och gAr in i bostaden.
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VirmdtelYinning
Den utsugna och den tillforda luften passerar en vfume-
diervinnare (vfumevexhre) i aggreptet. Den forbru-
kade varma luften avger dar sin vdrme. som tas upp av
den inkommande friskluften.
Eftervlrme
\ar det ar mlckel kall ule rdcker inle ircr\,rrnnen varme
till fdr att ge den tillforda luften hmplig temperatur. Vid
sadana tillfiillen kan man koppla in en termostatreglerad
eftervdrmare som kan stalhs in p.i dnskad temperatur.
AutoDrtisk rYftostning
Nar utetempemturen ar ligre dn ca -5' kopplas aggrcga-
tets al.frostningsautomatik in. Med vissa ini,ervaller dpp-
nas d.A eti spjdll $i att varm luit Aiercirkulerar i aggrcgatet
och smaher den is som kan bildas l \armeeFrvinnaren.

Kall uteluft

tilluft, filtrerrdAvkvrdfranruft 
f I

Uppvlrmd



BESKRIVNING

Xanal fair luft som sugs ut
ur rumm€n (frinluff)

Xanal fair luft som tillfairs
aummen (iilluft)

Kanal fdr luftutslepp
(avlufl)

Miirkskyh

Yommarlucka

Vermeritervinnare

Ventil fiir kiiksventilation

Instiillning av
kdksventilation

'J* .,x&&:

1
Fettfilter

Kansl fiir luft utifrin
(uleluft)

Tilluftsfl t

Tillufifiltel

Aterstaillning fair
eflervirmarens
iivertemperalurskydd

Instellning av tilluftens
tempemlur

Inst:illning av luft vrixling
(flekthastishet)

\
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Slriimbrytare fiir belysning
Fiillbart visir mpa

Xi i lsrent i l r t ion€n kan nhl la\  om meUan
normalvenril.rion och litsi.irtr vcniilalion.
I  del  senare l l iget  dppnas en vent i l in l i  tA
pan. Llrnrgr ineen gcnom st iskipa! dkardr i
ta bekostnad av utsug.ingcn eenom Itvriga
ve.tr lcr .  Denna inst i r l ln ing skal le ida( an
vl lndas r id mat lagning.

I-uftvexlinSen ku \ralla! om I t_!ra tagen
()n)nalln'n-sen pa!crkrf ,lakunus rar\ral
Lliersonr bdda Ilakurnas ur!rat andras
sannidi!t pav€rkas iDre balansen melhn
r i l l lord och u6u8cn lufr .

Slritmbrytare f dr b€lysning



MANOVRERING
LUFI'VAXLtNG
Normrl luftviixling
Inslallningen ger normal lufNaxfing i hela husei och ska alhid
anvandas dd man inte lagar mat eller av annan anledning beho-
vc( lbrsuirkl luftvaxLing.
Normal luftviixling, matlagning
lnsvillningen ger lorstirkt krjksvenrilation och ska bara anvan-
das vid mitlagning. lall fram visiret vid behov tdr att torbattra
uppsamlingen av matosei.

Fiirstdrkt luftvexling, matlagning
Vid speciellt osande matlagning fer man ma)iimal koksvenllla-

rion g;nom att sxilla in llakftasligheten pi lage ( + ). samlidigt

som ventilen ti1l koksventjladonen stells i oppet l'ge lall lram

visirel vid bchov for alt forbdtlra uppsamlingen av maloscl

Maximal luftviixling, snabbYidring
Installningen ger okad luflvaxling i hela bostaden F-oru|om fdr

snabb\"dring ar inslallningen lempliS vid w,itt och for forstarkt
vendlaiion i bad- och duschrum ulan fonster. llAkteglaget ska

stallas in pa hbgsta hasdgher ( + + ) medan kdksventilallonen
ska vafa sidngd.
l-rinluftsventiler med sndre ska oppnas helt dar man vill ha for-
narkr ventilation. Detla lage ska alltid anvandas n:ir man an_
vander torktumlare som ar ansluten till systemet och bor aven
anvandas ndr man anvander torkskiip

Liten luftvexling, "semesterl[ge"
Nar bostaden stAr tom undcr langre t id ar dcl  lampl iSl  at I  kor: t
f laktarna pA lAgvarv C) for at t  minska enersi forbruknirgen. I
ovr igl  skal l  denna inl tal ln ing undvikas p s a r isk lc i f  fukr och
mdgcl.  Aggregalel  fdr under in-s. t  omslandiSheter stanga\ a!
helt  annat an lor !er! icc cl ler rengdrjng.

Somma ucka
Sval nattluft kan utnyttjas fdr kylning sommartid om varme
vaxlaren sAtts ur funkiion. D€tta gOrs enkelt genom all man tar
bort en lucka som ticker en forbigangsoppning inuti aggrega_
tet. Samtidigt kan man blockera varmevaxlarens tranlultsvag
med en tackptel.
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ETU
Temperaturinstii l lning

Under den kalla arstidcn kan lillsaL\'
lrrmen behova kopplas in fdr att de
inblasta lufren inle ska kannas kall.
Reglaget ilr placera! innanlor luckorna.
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srOrsnr-,,
Luckor

Fettfiltrel och lampan irr dakonliga fran spiskepans under'
sida. Ovriga detaljer blir itkonrliga sedan dekorluckan
ovanfdr spiskapan lyfs bort och luckan pA aggregatet opp'
nals.

I yli luckan niiEon c rakt uppat och darcl: Fal! ned de rvi handtagen och omna aggrc_

@
Dekorluckan ar upph,ir8d i nrckelh:il'

Fettlilter
Hur ofla filrret behorer goras rent berof
pe hushellets matlagningsvanor. Eti
r iktvarde ar I  2 gingcr imenaden.
Rengiiring: Diska i varmt vattcn med
vanligi diskmedel. Fiher r.il ocksi ma-
skindisk. Spola ur filrret med ren! vat-
ten och ldt det rinna av innan det satl\
tillbaka.

Luftfilter
Filtret ar av syntelmaterial och fengar
upp en del av det damm som brukar
folja med ureluften. Lulren kommer in
pa filtrets ovansida. Nlan ser alltsd ndr
filtrel borjar bli smutsrgl.
Rengiiring: Dra u1 fihret ur hdllaren
och dammsug det frin ovansidan.

Spisbelysning
l-ampan 61 60-100 w. 220 v med
stor sockel (E 27).
Anviind inga verktyg lor att ta bort
lampglaset.

Tryck in lamp8lasel en aning och skjnr over
det el vanser. Ta bort glaser nedit.

Fillrel hdlh pa plals a! t!.r itadrande plat-
knoppar Hall emot filt.er med hande.
Skjul phsrknopparna,t sidan och u borr

Ta bon lillrer genom a1l dra de! rakl ur.
Ramen ska lara nedal dir fihret saris till

\



VArmeAtervinnare
Varmeateninnaren ar utfctrd av tunn aluminiumpiai och
bor darfor behandla\ forsikligt. Normah behover den
goras ren ett par gdnger per dr. ldmpligen pd hosten lnnan
uppvarmningssasonsen borjar och pe veren.
I/id afir(indnins d\ turktumlarc ndstc den Etitus ft ol-

UnagDing: Ta boft lufttihret. Drag nylon
kilen rakt Dl med bAda handerna. Fall uI
handtaecn pA varmevexlaren och dra den

Rengitringr Skolj ur varmeA€rvinnaren genom at!
skvalpa den i varmt vatten med vanligt diskmedel. Spola
den darefter med rent vatten. Skaka ur vattnet innan den
sarls trllbaka.

tallut de tla handlagen och lyf1ui varmc Insnllning: Skjul in varmelaxlaren och
rryck deD uppal med ena handcn. OAS!
Tryck cndasi ftitr pa handlaCsprofilen.
Skjur samlidicl in nylonkilcn med andra
handcn- S:itt tillbaka luftlilfet.

RENGORING
FHktar
Rengdring av fldktar och kanalerna i anslufting till koks'
ventilationen gors normalt av skorstensfejaren. Tdbre
rengoring kan dock behovas. speciellt fid a rd dni g ar
ta*tumlare. Konrollera alltid llektarna i samband med
att luckorna :ir borttagna, eller oftare om det visar sig nod'
vandigt. Kontrollera genom ati dtra i flaktens luftintag.

Dra ut stickptupryn ut tttssunag?t sti utl
a sgrcgatet blir slinki ngsltjst.

Om del ar krattig belaSSning pe flaktjulei ska lakten tas
bon och goras ren.
Rengitring: Cor rent flakten och etkomliga delar av kana

Borna renl llak6kovlarna med en sq'v pensel. Var noga
med a!! gora renl hela skorlarna och alt samtliga sl\:bvlar
g6rs rena. annars fir man lart obalans.
OBS. Rubba inle ev balansvikGr
Fkikten lnl inte doppas i tatten.

Lossa vingskruven pri lliktens undersid.
och dra ur litklen Dra i bdndel
yid Ate.montering: Trlck in nakten sd a1r
den larar mot in- och urloppshiilen.

Los$ elanslutnin8en li:in ll.ikten.



Ventiler
Rengoring av samtliga luftventiler i
bostaden kan lampligen gdras i sam-
band med storstddning.
Andra i le wnlilernas i sldllning.
Ventil€r vid golv torkas rena med fuk'
tig trasa, eventuellt med nagot rengd-
ringsmedel. Kontrollera att inga fore-
mel hindrar luftstrommen.

Rundr rentiler rcrkas med fukiiB trasa. De
gar all ta ur sina lasramar genom att dra
rakt uiit Ventilerna fir inre doppas i vat

Montering: Srall lladern si att den kommer
i sp.iret pi ulloppsdeLen och skjul upp lenli

Ventiler med poros luftfit.delaret Skruva
bort framsidan och dammsug luflfordelaren
inifran.

Kombidon
Om anhggningen har vaggplac€rat
kombidon for saval luftintag som luft-
utshpp: Kontrollera drA och d.A att nat-
gallren inte ar belagda med damm och
vextdelar.
Under vissa forhe anden vintertid kan
aven isbildning (rimfrost) fdrekomrna.
Cor rent gallren vid behov.

Visir
Der fallbara visiret kan krokas loss ur
spiren i bakkanten och as bort for
rengddng. Anvand endast mjuk trasa
och milt rengoringsmedel.

Borsta rent nirlgallren med en skurborste
SftlboNe fAr i te anvintlas.

OM NAGOT KRANGLAR
Aggregatet inneheller skyddsautomatik som kan treda i
funtiion vid vissa drifistorninear. Innan serviceman till-

Om flektarna ger ig.nng, men stan-
nar pii nytt efter en kort stund kan
motorfel misstanl€s. Tillkalla ser-

kallas ar det lampligt att gora liiljande enkla kontroller-
Ingrepp i elsystem fir endast goras av fackman,

Om fl{ktarna stannar
L Kontrollera atl stickproppen sitier i

vaggunagel
2. Kontrollem au saikringen for aggre-

garet iir hel.
L Prova att dtentirlla flaktmotorernas

skyddsautomatik, Dra ut stickprop-
pen ur vaggntoget sa att aggregaret
blir spdnningsldsr.
Ta bort den flakt som stannat, enligt
anvisningarna pe ldregeende sida.
Tryck in aterstallningsknappen pe
motorns baksida och siitt tillbaka
Ilakten.
Om fl,rkurna d.i fungerar berodde
utlosningen pi en tillfallighet. \ re ' \Ldt tnrng d\  naktens moLurskldd



Om den inblista luften blir
mycket kall
I Stall termostaten pe rnaxlager och

kann efter om luften blir varmare.
Om se er fallet var rcrmostaten fdr
Hgt installd. Prova ur en installning
som ger lagom luftt€mperatur.

2 Andras inte lufitemperaturen IVt ter_
mostaten stalis npp kan eftervZirma_ 4
rens overtemperaturskydd ha lost ur.
Prova att etersrllla skyddet genom
att trycka in bAda arcrsvillnings-
knapparna. till bdger ovanlbr varme'
etervinnaren. Anvand elt trubbigt
tremAl av tr:i eller plas1. Fungerar
viirmaren efter detta berodde utlos-

ningen pe nigon tillta[igher.
Ldser overhettningsskydder anyo ut
efter en stund kan man missianta
igensartningar i den inblista luftens
vag.
Kontrollera luftfiltrel. vdrmeiterviD-
naren. inbhsningsventilema och
luftintagel. Rengdr om sa behdvs.
Latser skyddet fonfarande ur: Till-
kalla serviceman.

Tryck in de hida i€Ialallningsknappar(
med eu lrubbigi fbrenil av rii eller plas$/

FiirsAmrad utsugning genom
spiskApan
Venlilen i spiskepan ar via ett nylon-
snore fdrbundet med ett spjel i aggre-
gatets overdel. Genom att lyssna kan
man konhollera att spjdllet st?tngs nar
man oppnar ventilen. Spjdllet ar ed(om-
ligt nar varmevt\laren dr borttagen,

Br|ndspjiillet som sitter pa spiskApans
utlopp lds€r ut genom alt €n smAltsak
ring smalter av vid fOr hOg temperatur
(125 "C). Osuppfengningsfctrmagan
upphor dvs det suger daligt ur spiskA-
pan nar brandspj:illet har lctst ut.
Ovanpa locket pa brandspjallet finns
en instruktion f6r att byta smahsakrin-
cen.

AvbrAnning qv spisphttor.
Stall ventilationen pa "Fdrstirki luft
yexling, matlagning". Brann av eF/
plarra i tagei.

Omspj;Ulel inre fdljermed lentilen kandcr-
ta bero peatt nylonsnoret earr av eller behij

u* ."uu*,-, *ffig. rd pl"r{2s oo


