INSTALLATIONSANVISNING GOLVVÄRMEFÖRDELARE POLYMER

Installationsanvisning

HomEvap Luftfuktare
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Installationsguide HomEvap
luftfuktare
Denna produkt kan användas av barn från 12 år och äldre, personer med nedsatt mental
förmåga, fysiska begränsningar eller brist på erfarenhet och kunskap om de övervakas eller
har fått instruktioner om hur man använder produkten på ett säkert sätt och är medvetna
om de möjliga farorna. Barn får inte leka med produkten. Rengöring och underhåll på
apparaten får inte utföras av barn utan tillsyn av vuxen.

V1.05

Innehåll

Förord
Denna installationshandbok har förberetts för
installera och underhålla
HomEvap luftfuktare.

Syftet med denna installationshandbok är:
• Optimal säkerhet vid installation och användning.
• Noggrant underhåll.
• Felsökning.
Även om denna bruksanvisning har sammanställts med
maximal omsorg, kan inga rättigheter härledas ur den.
Produktutvecklingen pågår ständigt. Därför förbehåller sig
HomEvap rätten att ändra denna handbok utan föregående
meddelande.
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Garanti och ansvar

Följande säkerhetsåtgärder måste vidtas:
• Innan du börjar arbeta, gör alltid apparaten spänningsfri
genom att koppla ut nätsladden ur vägguttaget.
• Använd passande/lämpliga verktyg.
• Använd endast enheten för en applikation som enheten har
konstruerats för, enligt beskrivningen i avsnittet "Garanti
och ansvarsskyldighet" och följ installationsanvisningarna
enligt nedan. Eventuella ändringar av enhetens anslutningar
görs på egen risk.
• Om nätkabeln är skadad får den endast bytas ut av en
auktoriserad person.

Garanti
Vi förklarar härmed att garanti ges i 2 år
på produkterna från produktionsdatumet
från HomEvap. Denna garanti omfattar HomEvap
gratis leverans av reservdelar.
Följande täcks inte av garantin:
• Demonterings- och monteringskostnader.
• Defekter som enligt HomEvaps uppfattning beror på
felaktig hantering, försumlighet, olycka eller force majeure.
• Fel som har orsakats av en felaktig
behandling eller reparation av tredje part utan föregående
tillstånd från HomEvap.
För att returnera en defekt del måste
installatören kontakta HomEvap.

Ansvarsskyldighet
HomEvap luftfuktare är konstruerad för adiabatisk fuktning
av frostfria rum i höga och låga byggnader. Utan samråd
med en expert från HomEvap BV anses alla andra
tillämpningar som felaktig användning, och i sådana fall är
tillverkaren inte ansvarig för direkt och indirekt skada.

HomEvap är inte ansvarig för skador som orsakas av:
• Felaktig användning.
• Normalt slitage.
• Underlåtenhet att följa installationsanvisningarna i denna
handbok gällande säkerhet, drift och underhåll.
• Användning av delar som inte har levererats av HomEvap.

Säkerhetsåtgärder att vidta
• HomEvap luftfuktare är konstruerad på ett sådant sätt att
det inte går att komma i kontakt med rörliga eller
spänningsbärande delar vid normal användning och utan
riktade åtgärder.
• HomEvap luftfuktare uppfyller de lagliga kraven för
elektriska apparater.
Enheten måste installeras i enlighet med nationella regler för
kablar
Tillämpade riktlinjer:
- Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet
2014/30/EU - EMC
- Lågspänningsdirektivet 73/23/EG
Standarder för vilka överensstämmelse har utfärdats:
EN50081-1:1992
- Elektromagnetisk kompatibilitet.
- Generellt utsläppsdirektiv.
- Hemmabruk, kommersiell och lätt industriell användning.
EN50081-2:1994
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Beskrivning av delarna

HomEvap är försett med symboler för att varna dig för
följande:

Huvudkomponenterna i HomEvap luftfuktare är:

Höljet

Symbolen varnar för kontakt och oskyddad
åtkomst. Risk för elektrisk spänning eller
vattenkontakt

Höljet till HomEvap luftfuktare är tillverkat av EPP
(expanderad polypropen) och på båda sidorna sitter en rund
kanalanslutning som är 200 mm inuti och 250 mm utanpå.
Fördelarna med detta material är låg vikt, god vattentäthet,
god lufttäthet och återvinningsbarhet. Den består av ett övre
Det finns spänning i komponenter under locket. och ett nedre hölje som fästs vid varandra med två fästringar.
Denna symbol varnar för fara. Försiktig
I botten sitter facket med vattenventilen, styrkortet och
hantering krävs, dra ut kontakten för att ta bort transformatorn förseglad av ett EPP-lock med
kåpan
säkerhetssymboler.

Intern konstruktion

Denna symbol varnar för fara. Du måste iaktta
försiktighet.

Den interna konstruktionen har utvecklats på ett sådant sätt
att luftflödet är optimalt och fuktas på ett säkert sätt. Den
består av en kassett där det patenterade legionellasäkra
filtret, LegioSafe och matrisen är belägna. Tillförselvattnet
passerar genom filtret varefter det filtreras för att blöta
matrisen. Den tillförda luften passerar genom matrisen och
fuktas genom kontakt med den våta ytan. Överskottsvatten
dräneras. PTC luftvärmare värmer den tillförda luften om
den hamnar under det önskade börvärdet.

Teknisk information
Allmän beskrivning
Målet med HomEvap Humidifier är att fukta luften på ett
energieffektivt, tyst och säkert sätt. Luftfuktningen sker i
luftfuktaren och ökar luftfuktighetens grad i huset.
Driftprincip
HomEvap luftfuktare placeras på luftförsörjningskanalen
efter WTW (ventilationsenheten). Om fuktinnehållet i
utomhusluften blir för lågt börjar HomEvap återfukta den
inkommande luften, vilket ger maximal effektivitet på 80 %.
Luften kyls av i enlighet med linje med summan av intern och
extern energi i mollierdiagrammet. Maximal kapacitet är 5
l/tim. beroende på luftflödet. Vattenflödet doseras noggrant
av regulatorn för att undvika vattenläckage
Säkerhet

På grund av den inbyggda, patenterade legionellafria
vattenfördelaren LegioSafe blir vattnet legionellasäkert.
Tillförselvattnet går först genom LegioSafe innan det fuktar
matrisen. Som ett resultat är det ingen risk för invånarna i
hus eller byggnader. Endast färskvatten används. Vattnet
återcirkulerar inte. Matrisen är helt torr utan krav på
kylning/fuktning.
Den inbyggda värmaren har flera skydd.
- en mekanisk klixon temperatursensor,
- En mekanisk säkerhetsanordning som säkerställer att
värmaren inte längre behöver ström när en maximal
temperatur på 85 °C överskrids
- En extra temperatursensor i luftfuktaren som slår av
värmaren när temperaturen blir för hög.
Tillämpning
HomEvap luftfuktare kan appliceras på alla
värmeåtervinningssystem där det inte finns någon
fuktöverföring mellan tilluft och returluft under
värmeväxlingen.
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Styrning

HomEvap styrs av den trådlösa kontrollpanelen som följer
med den.
Drift
Luftfuktaren aktiveras då den relativa fuktighetsgivaren på
kontrollpanelen mäter en lägre luftfuktighet än börvärdet.
Programvaran har utvecklats för att uppnå optimal
effektivitet och minimal vattenförbrukning, för lägsta möjliga
energikostnader.
Säkerhet
Styrsystemet är utrustat med en antistatisk vattenkontroll
som extra skydd mot legionella
Den medföljande SHC80-kanalsensorn mäter relativ
fuktighet och temperatur i kanalen efter HomEvapluftfuktaren. Detta garanterar maximal drift och automatiska
kondensationsfria kanaler under normala
användningsförhållanden för vår design
Kontrollen har också ett antal inbyggda skydds- och
indikeringsfunktioner.
Signallamporna på kretskortet befinner sig längst ner på
luftfuktaren.
Viktiga meddelanden överförs också till displayen.
Den trådlösa kontrollpanelen är utrustad med batterier och
är unikt kopplad till den medföljande modulen.

Tekniska specifikationer
HomEvap luftfuktare
Mått LxBxH

258 x 335 x 335 mm

Luftfuktighetskapacitet

0-5 liter per timme

Max. kylkapacitet

1950 Watt

Elförbrukning enl.

900 VA

Maximal
vattenförbrukning
Vatteninloppsanslutning

5 liter per timme

Vattenavloppsanslutning

15 mm slanganslutning 50 cm

Maximal luftvolym

650 m3/tim.

Kanalanslutning

Standard r200
Reducerande ringar från 150
m, 160 eller 180 mm till R200
mm finns som tillval

¾ hongängning med
anslutning för 4 mm
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SHC80

230 V

Vatteninlopps
slang
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Vattendräneri
ng
slang

Installationshandbok för HomEvap
luftfuktare

360 mm

Innan du öppnar, kontrollera förpackningen med avseende på
synliga skador. Skador måste rapporteras skriftligen inom 48
timmar efter leverans till info@homevap.com gällande
garantianspråk.
Luftfuktaren måste anslutas till ett vattenuttag monterat
enligt NEN6526.
HomEvap luftfuktaren består av 2 moduler.
1) HomEvap - Detta är EPP-enheten med 2 gånger runt
200 anslutningar och innehåller matrisen. Följande
anslutningar finns längst ner:
•
•
•
•
•
•

1 kombinerad fukttemperatursensor (SHC80)
som levereras löst i lådan.
På undersidan en ljusbrun 1 meters ledning med
anslutningsadapter för SHC80-sensorn.
1 m 230 V nätkabel med kontakt för anslutning till
fri strömförsörjning.
1 m kabel ansluten till luftfuktaren med
vridmomentanslutning på nätsladden.
50 cm lång vattendräneringslang 16 mm
1 meter svart vatteninloppsslang 4 mm med
reducerkoppling till ¾ hangängning.

2) Den trådlösa manöverpanelen HE med inbyggda
fukt- och temperatursensorer, är fullt
programmerad och kopplad till luftfuktaren.
Kontrollpanelen är unikt ansluten till enheten.

OBS! Enheten måste vara jämn!
3) Se till att det finns ett fritt utrymme längst ner på
minst 100 mm.
4) Montera luftfuktaren mellan kanalerna.
Använd fästena med M8 gängad anslutning för att
hänga upp enheten.
5) Anslut den svarta 4 mm slangen med ¾-adaptern till
vattenanslutningens koppling via en
tvättmaskinkran med ¾ bu-kabel med backventil.
Frigör slangen från luftkanalerna.
Se till att vattentrycket är mellan 1,5 bar och max. 5
bar.
6) HE levereras med en 16 mm utloppsslang med en
längd på 50 cm
Den ska anslutas till utloppssystemet utan
tryck.
7) OBSERVERA: vattenförbrukningen är max. 1 l/min.
om det rör sig om en rörbrott eller en defekt
vatteninloppsventil, normal användning max. 2
l/tim. med en minsta utloppsdiameter på 25 mm.
8) Montera SHC80-sensorn så nära som möjligt efter
luftfuktaren i luftledningen till huset, max. 1000 mm.
OBSERVERA att sensorn inte skadas eller blir
våt!
9) Öppna vattentillförseln med en kvarts vridning för
att förhindra vattenproblem.
10) Sätt i kontakten i uttaget. Servicelampan slås på/av i
5 sekunder, vilket innebär att ett test utförs
automatiskt. Vattenventilen öppnas i 90 sekunder
och värmaren sätts på. Testet tar cirka 3 minuter.
11) HomEvap luftfuktare är nu klar för drift.
12) Öppna förpackningen på HEDISW-manöverpanelen.
Manöverpanelen är unikt kopplad till luftfuktaren
och är inställd som standard. För att justera
inställningarna, se handboken.

Åtgärder att vidta
1) Bestäm placeringen av HomEvap luftfuktaren i
lufttillförselkanalen så nära som möjligt för WTW
med ett minsta avstånd på 10 cm.
2) Det är viktigt att tillräckligt med utrymme är
tillgängligt under monteringen så att luftfuktaren
kan vridas. På så sätt är det inte nödvändigt att
utföra demontering eller ommontering när
kassetten byts ut.
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hänvisa till den schematiska ritningen för placeringen
av HomEvap.

Schematisk ritning för placeringen av
HomEvap.
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Kopplingsschema

Dipswitch
inställning
:
1=off
2=off
3=on
4=on
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Underhållsinstruktioner

Luftfuktaren kräver minimalt underhåll.
Underhållsåtgärder som att byta ut Matrix-kassetten
är lätta att utföra.
Kontrollpanelen HomEvap anger när en
matriskassett krävs genom att visa knappsymbolen
på displayen.
Om du har några frågor, kontakta din leverantör.
På vår hemsida, www.homevap.nl hittar du
förklaringar till problem och larm i FAQ-sektionen.

