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3.0.0 Allmän information
3.1.0 Förord
Denna monterings-och driftsinstruktion innehåller teknisk information, och information om
installation samt underhåll av aggregatet.

3.2.0 Användningsområde
Turbovex TX 3100A är avsedd för ventilation av industrilokaler, bilverkstäder och
tvätthallar, lagerbyggnader mm

3.3.0 Leveransomfattning
Turbovex TX 3100A levereras med följande huvudkomponenter.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

TX 3100A aggregat
KoniskTakhuv
Filterhållare
Tilluftsdel
Standard upphängningsbeslag
Special upphängningsbeslag (tillval),
Styrpanel TX Electronic Control
Silikon + Div Skruvar, bultar och wirespännare

1.
2.

5.

6.
3.

4.

7.
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3.4.0 Funktionsprincip
Värmeåtervinningsprincipen i Turbovex TX 3100A är baserad på den roterande
värmeväxlaren (B).
Utsugsfläkten (A) tar den varma rumsluften genom tratten i botten (D) och genom halva
delen av värmeväxlaren (B) och ut genom takhuven (F). Genom den andra halvan av
värmeväxlaren tas uteluften som värms upp och blåses in i rummet genom tilluftsdelen (E)
där luften fördelas genom 360 grader ut i rummet.
Den ena hälften av värmeväxlaren befinner sig alltid i den varma tilluften från
utsugningsluften, där materialet i växlaren värms upp, för att därefter kylas ner när denna
del roterar över till den kalla insugningsluften. Härvid avges energin från utsugningsluften
till inblåsningsluften.
Processen är regenerativ eftersom värmeväxlaren roterar med en konstant låg hastighet.
Värmeväxlaren är försedd med en renblåsningssektor så att tryckskillnaden mellan
tilluften och frånluften alltid skapar ett undertryck, så att läckage sker från tilluften till
frånluften. De två fläktarna är placerade så att de suger från växlaren och detta gör att
läckaget blir ett minimum.
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4.0.0 Montage
4.1.0 Måttskiss

Justering
för beslag
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4.2.0 Placering
Turbovex TX 3100A är konstruerad för placering genom tak. Aggregatet kan placeras i tak
med taklutning från 0 till 45 grader. Det finns två typer av fästen, ett standardbeslag och ett
specialbeslag.
Standardbeslaget placerar aggregatet med inspektionsluckan inne i lokalen.
Specialbeslaget placerar inspektionsluckan uppe på taket.

Standard montage

Special montage

4.3.0 Mall
Det är en bra i idé att skapa en mall som passar
taklutningen. Kom ihåg att markera de två öronen och
hålet i mitten. Öronen användes för att placera
aggregatet horisontellt.
a
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Ø870 mm
870 x 880 mm
870 x 890 mm
870 x 900 mm
870 x 930 mm
870 x 970 mm
870 x 1010 mm
870 x 1070 mm
870 x 1140 mm
870 x 1240 mm
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4.4.0 Montage med standardbeslag
Sök och mät ut installationsplatsen, borra sedan ett
litet hål vertikalt genom taket. Använd gärna en mall
som matchar taklutning (se 4.3.0 Mall). Nu görs hålet
genom taket, så att aggregatet kan komma igenom.

Upphängningsbeslagen monteras mellan balkarna
med ett centrumavstånd av 1000 mm och säkras med
franska skruvar upptill och nedtill.
Beslagen är dimensionerade till ett max centrums
avstånd på 1070 mm.

Franskaskruvar
Borrskruvar

Beslagen justeras så att de är horisontella över
varandra
och
låses
med
skruvar
genom
teleskoprören.

Det totala ventilationsaggregatet, som väger ca.
200kg, hängs.
upp mellan upphängningsprofiler så att axeltapparna
faller på plats i spåren.
Vid montering på sluttande tak, placera serviceluckan
in mot takryggen i lokalen så att det finns fri tillgång till
luckan.

Lyftbeslag
Aggregatet kan lyftas i 2 beslag monterade på toppen
av aggregatet. Se bild.
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Det monteras vajer och skruvar i de 4 fästena på
sidan av aggregatet. Vajrarna spänns mellan
aggregatet och undertaket och fixeras vertikalt.

Inblåsningsringen trycks mot aggregatets 2 st. rör och
monteras med skruvar från insidan och utsidan.
Därefter färdigställs takintäckningen.

Min 10 cm överlapp
Hålet skärs med hjälp av tidigare gjord mall. Hålet ska
skäras ca 5 cm mindre i diameter än mallen.
Intäckningen skruvas fast med självgängande
skruvar, och får max sticka in 15mm i aggregatet för
att garantera att de rörliga delarna inte fastnar.

Silikon
Filterhållaren fogas fast och monteras
självgängande skruvar.
Avkasthuven fastskruvas med M8 bultar.

med

Silikonlim
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4.5.0 Montage med specialbeslag
Skabelon

Hitta och mät ut installationsplatsen, borra sedan ett
litet hål vertikalt genom taket. Träramen placeras i
centrum. Skär ett fyrkantigt hål i takbeläggningen och
fäst träramen vid takstolarna.
Använd en mall (se 4.3.0 mall) och gör hål i
takbeläggningen och fixera träramen i den uppkomna
ytan.
Sätt fast den självhäftande intäckningen mellan
träramen och taket.
Den ena av de blöta intäckningarna monteras på
ramen innan hålet skärs ut.

Den andra intäckningen skruvas fast så att den täcker
toppen av taket och går minst 10cm upp under
nockbeläggningen eller den överliggande
takbeläggningen..

Min. 10 cm överlapp

De två speciella upphängningsbeslagen monteras och avståndet justeras efter
taklutningen.
Stängerna monteras som visas på bilden så att u-profilerna kommer närmast aggregatet.
Hålen markerar 5 grader (intervall 0-45 grader)

45 grader

305 mm

0 grader

700 mm
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Aggregatet som väger ca 200kg hängs upp på
upphängningsbeslagen. (se bild till höger)
Sätt en bult i u-profilen så att de spänns fast.
Vid montage på lutande tak placeras serviceluckan in
mot takryggen av lokalen så att det blir fri
åtkomst till luckan.
Den självhäftande intäckningen ska appliceras mot
aggregatet så att det blir vattentätt mellan aggregatet
och den mjuka beläggningen på träramen.
Elskåpet på utsidan kan skruvas loss och placeras på
annan plats ifall det blir problem med utrymmet.

Filterhållarna fästes och monteras med självskärande
gänger.
Topp huven skruvas fast med M8 bultar. För korrekt
placering av hålen ska pilarna på respektive
fiterhållare och topp huv vara mot varandra.

Nu
monteras
inblåsningsringen
rörförlängningsdel. (se 4.6.0)

eller

en

Inblåsningsringen trycks över de 2 rören och skruvas
fast både inifrån och utifrån.
Därefter färdigställs takintäckningen.
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4.6.0 Montage med rörförlängare, botten
Demontera filtret i botten och de 4 små
vinkelbeslagen till vajrarna. Skruvarna ska sitta kvar
så att aggregatet inte blir otätt i hålen.

4 stk.

Montera först innerröret och därefter ytterröret på
aggregatet.

Inblåsningsringen monteras på förlängningsstyckena.
Filter och vinkelbeslagen monteras tillbaka igen.
Beslagen sätts fast med de medföljande skruvarna
i förlängningsröret.

Vajrarna och vajerhållare monteras. Aggregatet sträckes
mellan de medlevererade beslagen så att
aggregatet fixeras vertikalt.
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4.7.0 Montage med rörförlängare, toppen

Montera den innersta delen av
rörförlängaren.
Spiroröret går över kragen och
görs fast med de medlevererade
skruvarna.
Fastgörelsepunkterna är
markerade med gul färg.
Ombesörj för att dräneringshålet
placeras över det hålet som
finns på aggregatet.
Elboxen skruvas på spiroröret
och elkablarna monteras efter
elschemat i avsnitt 6.0.0

Montera den yttre delen av
rörförlängaren:
Rörförlängarens plasthuv
monteras ovanpå aggregatets
plasthuv. Och görs fast med de
medföljande skruvarna genom
de nedersta hålen i
metallkragen.

Filterhållare samt jethuven
monteras enligt avsnitt 4.4.0
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4.8.0 Termisk isolering mot kondensbildning och energiförlust.
Ifall aggregatet är monterat genom uppvärmt undertak ska aggregatet isoleras utvändigt
för att undvika kondenssamling på insidan av aggregatet .En avkylning av frånluften
sänker dessutom temperaturverkningsgraden vilket resulterar i energitapp och därmed en
lägre inblåsningstemperatur.
Vi rekommenderar att isolera aggregaten med hänvisning till DS 452:1999
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5.0.0 Tekniska specifikationer
5.1.0 Aggregatet
Typ av aggregat:

Turbovex TX 3100A

Kapacitet:

1400 – 3000 m3/h

Forcerad drift

3400 m3/h

Spänning:

1 x 230V / 50 Hz

Effekt (motor):

Max. 2x750 Watt

Energiförbrukning (3000 m3/h):

1044 W - 1,25 KJ/m3

Temperaturverkningsgrad (3000 m3/h):

75 %

TX 3100A är testad i samarbete med Ziehl-abegg
Luftflödet anger det balanserade luftbytet i relation till spänningen (0-10 volt) och anges i
m3/h.
Aggregatet kan steglöst ställas in efter önskat luftflöde.
Ljudnivån anges i dB(A) i förhållande till luftbytet. Ljudet är angivet i 1 till 5 meters avstånd
från aggregatet under normala förhållanden.
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6.0.0 El anslutning
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7.0.0 Service
7.1.0 Service schema
Servicerapport på modell
Aggregat nr:
Installationsadress:
Kundens namn
Vikt och nr.
Postnr. och ort
Adress tel.
Kontakt person
Tel
Datum
Status
Byte av insugningsfilter
Byte av utsugningsfilter
Rengörning av värmeväxlare
Allmän rengöring av aggregatet
Spjällmotor och utblåsningspjäll
Fläktmotor insugning
Fläktmotor utsugning
Spjällens gångjärn
Roterande växlarens borstar
Roterande växlarens motor
Ledningar och genomföringar
Temperaturgivare
Styrningsfunktionen av
motorerna
Motorupphäng / gummiupphäng
Tryckvaktjustering
Justering av klocka och datum
Funktion av CO2 sensorn
Funktion av PIR sensorn
Byte av insugningsfilter

/

- 20

Finns inte

Dålig

Medel

Bra

Utbytt

Utfört av
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7.2.0 Filterbyte
Det finns två filter som ska bytas i ett TX 3100A
aggregat. Filtren bytes vid behov. Normalt ca 2-4 ggr
per år. Byts inte filtren kan värmeväxlare ta skada och
önskad effekt inte nås.
Frånluftsfiltret är placerat i botten av aggregatet och
bytes genom att man drar filtret nedåt och sätter dit
ett nytt. Filtret sitter fast med en gummiring som sitter
på kanten av filtret.

Gummiringen monteras så att den runda delen är
vänd mot aggregatet. Annars blir det inte tätt.
Det kan även vara en fara att filtret lossnar.

Tilluftsfiltret sitter på den utvändiga sidan under topp
huven, i skydd mot väder och vind.
Filtret sitter fast med kardborrband och är därför lätt
att ta bort och ersätta med nytt.

Är det problem att komma åt filtret kan topp huven lätt
tas bort genom att ta bort dess skruvar.
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8.0.0 Överensstämmelseförklaring
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