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Gulvafløb 
 
Beskrivelse 

Boligerne i hjortegården er udstyret med et gulvafløb i badeværelset af typen Unid-
rain.  
 
Brug 

Gulvafløbet er let at rense og vedligeholde. Herunder får du en instruktion i, hvor-
dan du adskiller, renser og samler vandlåsen i gulvafløbene. 

Gulvafløbet 

Herunder demonstreres hvordan et afløb af typen Unidrain renses. 

Beboerens vedligeholdelse  
 Det er beboerens ansvar at vedligeholde gulvafløbene med jævnlig rengøring 

og oprensning af hår, sæberester mv. 

Afdelingens vedligeholdelse 

 Er afløbet stadig stoppet efter rensning kontaktes driftspersonalet på ejen-
domskontoret. 

 Afdelingen udskifter og reparerer komponenter, hvis det er nødvendigt. 
 

Bilag:  Gulvafløb D&V på Unidrain 
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Varmegenvindingsanlæg 
 
Beskrivelse 

Hver bolig har installeret et varmegenvindingsanlæg fra NILAN, som er placeret i 
tagrummet. 
Anlægget suger den varme, fugtige luft ud fra badeværelser og køkkener og fjerner 
dermed støvpartikler, fugt og lugte fra boligen. Den udsugede varme luft bliver brug 
til at opvarme den friske luft, som blæses ind i stue og værelser i boligen. 
 
Udsugningsventiler 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Indblæsningsventiler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brug 

Ventilerne skal på alle tidspunkter holdes åbne og der må ikke være noget, der 
spærrer for dem. Derved må der ikke opstilles skabe eller reoler lige foran et ag-
gregat. 
 

Betjening 

Varmegenvindingsanlægget betjenes via styreboksen, 
hvorfra det er muligt bl.a. at sætte ugentlige program-
mer. Betjeningspanelet er placeret i gangen på 1. sal. 
Ved at trykke ESC en eller flere gange kommer man til 
hovedmenuen. Herfra kan rumtemperaturen indstilles 
ved at trykke ’Enter’, hvorefter nummeret ved siden af ˚C 

begynder at blinke.  
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Temperaturen kan nu ændres ved at trykke på ▲ eller ▼. Temperaturen bekræftes 

ved at trykke ’Enter’.  
Således ændres temperaturen på den luft, der tilføres boligerne. 
 
Øvrige muligheder for indstilling af varmegenvindingsanlæg kan findes i Comfort 
CT150 Betjeningsvejledning (Basic). 
 
Alarmer 

På styreboksen sidder en lille lampe ved siden af displayet over ’Enter’ og ’Off’, 

som begynder at blinke, hvis der er fejl i anlægget eller hvis filtrene skal rengø-
res/udskiftes. 
 
I Comfort CT150 Betjeningsvejledning (Basic) kan handlingen for de forskellige 
alarmer forefindes. 90 dage efter opstart vil styreboksen automatisk advare om, at 
det er tid til at skifte filtre. 
 

Rengøring af aggregater 
Indblæsnings- og udsugningsventiler skal jævnligt rengøres med en våd klud. Se 
separat vejledning for emhætten. 
 

Beboerens vedligeholdelse 

 Alle udsugnings- og indblæsningsventiler skal holdes rene og åbne. 
 Det er beboerens ansvar at kontakte driftspersonalet ved kritisk fejlmelding. 

 
Afdelingens vedligeholdelse 

 Afdelingen udskifter defekte eller udtjente komponenter. 
 Har anlægget driftsproblemer kontaktes driftspersonalet på ejendomskonto-

ret. 
 
Bilag: Comfort CT150 Betjeningsvejledning (Basic) 
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Intervent®
                                                                        ”meget mere end installationer” 

www.intervent.dk •••• intervent@intervent.dk  Betjeningspanel CTS 602 
 
 
 For indstilling af de enkelte værdier tryk: 
 ECS for at komme til hovedmenu  
 ENTER for at aktivere menupunktet (punktet blinker)  
 ▲ ▼ for at indstille værdien  
 ENTER for at gemme den indstillede værdi  
 OFF for at slukke anlægget  
 ON for at tænde anlægget  
 
 
Følgende indikeres af lysdioden på fronten af betjeningspanelet: 
Konstant gult lys: bypass-spjældet er åbent 
Blinker gult: anlægget er i alarmtilstand 
 
Betjeningspanelet kan vise 2 linier tekst à 8 tegn. Den øverste linie viser en hjælpetekst. 
Nederste linie viser den/de tilhørende indstillingsværdier til hjælpeteksten. 
 
Teksten i displayet er ”tændt” så længe der er strøm til anlægget, og vil ikke slukkes, selvom anlægget 
er OFF, eller det ikke er blevet betjent i længere tid. 
Alarmen ”Indstil tid” vises når anlægget har været uden strøm i flere dage. Ur-funktionen skal indstilles. 
 
Sådan bruges menuerne: Ønskes det at ændre en indstillingsværdi eller en funktion, findes først den tilhørende menu ved at 
taste ▲ eller ▼. For at aktivere den ønskede menu trykkes ENTER. For at kunne ændre indstillingen af den 
ønskede værdi, trykkes der ENTER, indtil værdien blinker. Den ønskede ændring kan nu foretages vha. ▲ ▼. 
For at gemme den valgte værdi trykkes ENTER. 
Det er en god idé, at have brugerpanelet og/eller menu oversigten for anlægget i nærheden under gennemgang af 
menuerne. Hvis der ikke tastes i ét minut, vil styringen automatisk gå tilbage til hovedmenuen. Hvis man er i 
gang med programmering, når styringen går tilbage til hovedmenuen, vil alle data være gemt men kun hvis de 
forinden er gemt vha. tryk på ENTER. Værdier og tekst, der blinker bliver IKKE gemt. Det er altid muligt, at 
vende tilbage til programmeringen og fortsætte, hvor man slap. 
 
 Vedligeholdelse udsugningsventil KSO 
 
Sikkerhedsinstruktioner 
• Ventilen er elektrisk tilsluttet og må derfor ikke demonteres 
 
Vedligeholdelse: 
Rengøringsmiddel: Lunkent vand med opvaskesæbe. 
De synlige dele kan aftørres med en fugtig klud opvredet i lunkent sæbevand. 
 
 
  Vedligeholdelse indblæsningsventil KIR 
 
Vedligeholdelse: 
Rengøringsmiddel: Lunkent vand med opvaskesæbe. 
De synlige dele kan aftørres med en fugtig klud opvredet i lunkent sæbevand. 
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Betjeningspanel 

 
 

 

For indstilling af de enkelte værdier tryk:
-

r

for at komme til hovedmenu
- ENTER for at aktivere menupunktet (punktet blinker)
- r for at indstille værdien
- ENTER for at gemme den indstillede værdi
- OFF for at slukke anlægget
- ON for at tænde anlægget

ESC

 
Figur 3: CTS 602 betjeningspanel 

 
Følgende indikeres af lysdioden på fronten af betjeningspanelet: 
Konstant gult lys: bypass-spjældet er åbent 
Blinker gult: anlægget er i alarmtilstand 
 
Betjeningspanelet kan vise 2 linier tekst à 8 tegn. 
Den øverste linie viser en hjælpetekst. 
Nederste linie viser den/de tilhørende indstillingsværdier til hjælpeteksten. 
 
Teksten i displayet er ”tændt” så længe der er strøm til anlægget, og vil ikke slukkes, selvom an-
lægget er OFF, eller det ikke er blevet betjent i længere tid. 
Alarmen ”Indstil tid” vises når anlægget har været uden strøm i flere dage. Ur-funktionen skal ind-
stilles. 
 
 
Sådan bruges menuerne: 

Ønskes det at ændre en indstillingsværdi eller en funktion, findes først den tilhørende menu ved at 
taste p eller q. 
 
For at aktivere den ønskede menu trykkes ENTER. 
 
For at kunne ændre indstillingen af den ønskede værdi, trykkes der ENTER, indtil værdien blinker. 
 
Den ønskede ændring kan nu foretages vha. pq. 
 
For at gemme den valgte værdi trykkes ENTER. 
 
Det er en god idé, at have brugerpanelet og/eller menuoversigten for anlægget i nærheden under 
gennemgangen af menuerne. 
 
Hvis der ikke tastes i ét minut, vil styringen automatisk gå tilbage til hovedmenuen. 
 
Hvis man er i gang med programmering, når styringen går tilbage til hovedmenuen, vil alle data 
være gemt men kun hvis de forinden er gemt vha. tryk på ENTER. Værdier og tekst, der blinker 
bliver IKKE gemt. Det er altid muligt, at vende tilbage til programmeringen og fortsætte, hvor man 
slap. 
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Menuoversigt  

Menuer 

Som udgangspunkt står styringen altid i hovedmenuen, (menuen i den kraftigt optrukne ramme). 
Herfra kan man vha. pq bladre gennem de øvrige menuer. 
 

Hovedmenu: viser driftsstatus. Tryk ESC for at vende tilbage til
hovedmenuen.

Driftsform ( varme, auto, køl), temperatur, ventilatorhastighed
samt softwareversion

Visning og nulstilling af alarmer. Alarmlog med de seneste 16
alarmer.

VIS
ALARMER

VIS

AUTO L /1
>2< 19 °C

BRUGER Der kan vælges: udsugning,indblæsning, ventilatio og OFF.
Denvalgte funktion aktiveres via kontakt eller tryk

:

Samme funktion som Brugervalg.Menuen er tilgængelig når
optionen er tilvalgt.

10-09-13
TI 12:10

Indstilling af ur. Er anlægget uden strøm i mere end et døgn
skal uret indstilles. Skift mellem sommer og vintertid skal gøres
manuelt

Ugeprogrammet kan aktiveres ON/OFF. Er ugeprogrammet
aktivt vises ”1, 2 eller 3” i hovedmenuen. Frostsikring er stadig
aktiv i OFF

VALG

BRUGER
VALG 2

UGE

PROGRAM

VARME

KØLING Indstilling af indblæsningstemperatur for køling via bypass-spjæld.

Mulighed for at køre med højere og/eller lavere ventilationstrin
ved høj/lav fugtighed.FUGT

LUFT
SKIFTE

LUFT
FILTER

TEMP.
KONTROL

SPROG
DANISH

Mulighed for at vælge et lavt ventilationstrin ved lav
udetemperatur

Fabriksindstillingen giver filteralarm med et interval på 90 dage.
Alarm nulstilles i menuen ”VIS ALARMER”

Indstilling af minimumstemperaturer for tilluft.

Vælg det ønskede sprog: Engels, tysk, fransk, svensk, dansk,
norsk, finsk.

FLADE

DATA

VIS
ALARMER

VIS

AUTO L /1
>2< 19 °C

10-09-13
TI 12 :10

SPROG

DANISH

DATA

UndermenuHovedmenu

Frostsikring er stadig aktiv i OFF

 

Figur 4: Menuoversigt  
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Driftstilstand 

Hovedmenuen viser 3 forskellige værdier: driftstilstand, ventilationstrin og temperatur. Disse vær-
dier angiver anlæggets tilstand og vælges af brugeren. 
 
Hovedmenuen vises automatisk i panelet ca.15 sekunder efter, at strømmen til anlægget tilsluttes 
og De er således klar til at vælge Deres indstillinger. 
 
Ved at trykke ESC én eller flere gange vil De altid komme til hovedmenuen. 
 

AUTO */1/L
>2< 19°C

Ventilationstrin

* : brugerfunktioner
udfører handling

1, 2, 3 : ugeprogram
aktivt

L: anlægget kører
lav ventilation pga.
lav udetemperatur

Driftstilstand: OFF
AUTO
KØL
VARME

Ønsket rumtemperatur.
(5-30°C).

Hovedmenu

 
 

Figur 5: Hovedmenu 

 
 
Ønsket rumtemperatur kan ændres ved at trykke ENTER en gang. Tallet ved °C blinker, og tempe-
raturen kan nu ændres vha. pq. Den ønskede værdi skal godkendes med ENTER. 
 
Hvis anlægget er uden varmeflade, vises den aktuelle rumtemperatur i displayet. 
 
Driftstilstanden kan ændres ved at trykke ENTER to gange. Den aktuelle tilstand blinker og kan nu 
ændres vha. pq og godkendes med ENTER. I Auto åbnes og lukkes bypass-spjældet automatisk 
afhængigt af temperaturindstillingen. Køl angiver, at bypass-spjæld åbnes og varme angiver, at 
bypass-spjæld er lukket. 
 
Ventilationstrinnet kan ændres ved at trykke ENTER tre gange. Det aktuelle ventilationstrin blinker 
og kan nu ændres med pq og godkendes med ENTER. 
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Hovedmenuen 

Hovedmenuen vises automatisk ca. 15 sekunder efter at strømmen er tilsluttet. Menupunkter, der 
blinker, er angivet med ” ”. 
Hovedmenuens menupunkter er vist i nedenstående figur (Figur ): 
 

For indstilling af de enkelte værdier tryk:
-

r

for at komme til hovedmenu
- ENTER for at aktivere menupunktet (punktet blinker)
- r for at indstille værdien
- ENTER for at gemme den indstillede værdi
- OFF for at slukke anlægget
- ON for at tænde anlægget

ESC

 
 

AUTO
>2< ”19°C”

AUTO
”>3<” 19°C

”KØL”

>2< 19°C

”VARME”

>2< 19°C

”AUTO”

>2< 19°C
AUTO
”>2<” 19°C

ENTER ENTERAUTO
>2< 19°C

AUTO
>2< ”5-30°C”

ENTER

I driftstilstanden AUTO
vælger anlægget
automatisk køle- eller
varmedrift i forhold til
ønsket rumtemperatur.
Mulighed for
ugeprogram.

Varmedrift efter den valgte
temperatur.
Mulighed for ugeprogram.

Køledrift efter den valgte
temperatur.
Anlægget vælger først køl
via bypass når T8, udeluft,
er lavere end T3,
udsugningsluft.
Mulighed for ugeprogram.

Det angivne
ventilationstrin gælder
for udsugningen

Hovedmenu

 
 

Figur 6: Menupunkter i hovedmenuen 
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Vis alarmer 

Såfremt anlægget er gået i alarmtilstand, vil den gule diode på CTS 602-panelet blinke. 
 
I menuen VIS ALARMER kan De se hvilken alarmtilstand anlægget er i og tidspunktet for alarmen. 
Det er også i denne menu alarmen skal nulstilles. 
 
 

06-05-30
TI 11:32

ENTER

06-05-30
TI 10:28

STATUS
ALARM

T1 20°C
T2 20°C

T3 0,00
T4 0,00

OUT 1-8
00000000

OUT 9-16
00000000

OUT 17-24
00000000

ALARMLOG:
Gendannes efter
strømudfald. Viser de
16 seneste alarmer.
AL 1 er den nyeste.

ALARM 71
AFRIMNING

VIS
ALARMER

ENTER ENTER

ALARM 4
PRESSO

ALARM 13
KOGER

ALARMLOG
AL 1:
AFRIMNING

AL 2:
PRESSO

AL 3:
KOGER

ALARMLISTE: Viser
fra 0-3 aktive
alarmer. De nyeste
og mest kritiske
alarmer vises først.
Listen slettes ved
strømudfald

ALARMLOGDATA:
Øjebliksbilleder fra
alarmtidspunktet

ENTERENTER

00-00-00
TI 00:00

Nulstilling af alarm:
Alarmer nulstilles enkeltvis
Kun inaktive alarmer kan nulstilles
Når displayet viser ”Alarm 0 Ingen”

er alle alarmer nulstillet.

 
 

Figur 7: Menuen "Vis alamer" 
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Alarmkoder angives, som følge af en eventuel fejlsituation, eller hvor der skal gives en vigtig infor-
mation til brugeren. 
 
Alarmerne er opdelt i følgende kategorier: 
 
K Kritisk  Drift er delvis eller helt stoppet så længe alarmen er aktiv. 
A Advarsel Bliver kritisk hvis ikke situationen forbedres inden for en rimelig tid. 
I Informativ Normal drift er ikke påvirket. Alarmen forsvinder når brugeren kvitterer for alarmen. 
 
Alarm 
kode 

 
Kategori 

 
Displaytekst 

 
Beskrivelse/årsag 

 
Afhjælpning af fejl 

00 
 

-- -- Ingen alarm  

01 K HARDWARE Fejl i styringens hardware Kontakt service såfremt nulstil-
ling ikke hjælper. 

02 K TIMEOUT Advarselsalarm A er blevet til en 
kritisk alarm. 

Notér alarm og nulstil. 
Kontakt service såfremt alarm 
ikke forsvinder. 

03 K BRAND Brandtermostat. 
Anlægget er stoppet pga. at 
brandtermostaten er aktiveret. 

Såfremt der ikke har været 
brand kontakt service. 

07 K FROST 1): Frostsikring af varmeflade: 
     Indblæsningsluften over 
     varmefladen er for kold, 
     hvilket kan skyldes, at by- 
     pass-spjældet er åbent. 
2): Fjernvarme-/centralvarme- 
      vandet er for koldt (f.eks. 
      er oliefyr stoppet). 

1): Luk evt. bypass- 
     spjæld og aktiver 
     varmefladen og 
     nulstil alarm. 
2): Kontroller at varme- 
     forsyning til eftervar- 
     mefladen er OK. 
     Nulstil alarm, når fejl 
     er afhjulpet. 

08 K Tx KORT Én af anlæggets temperaturføle-
re er kortsluttet/defekt. 

Notér hvilken føler, Tx, der er 
kortsluttet f.eks.  T1 kort, og 
kontakt service. 

09 K Tx ÅBEN Én af anlæggets temperaturføle-
re er afbrudt/defekt. 

Notér hvilken føler, Tx, der er 
afbrudt f.eks. T1 brudt, og 
kontakt service. 

10 K OVERHED El-varmeflade er overophedet. 
Manglende luftgennemstrøm-
ning som følge af f.eks. 
tilstoppede filtre, tilstoppet luft-
indtag eller defekt indblæs-
ningsventilator. 

Kontroller, at der blæses luft 
ind i boligen. 
Kontroller filter samt luftindtag. 
Nulstil alarm. 
Kontakt service såfremt oven-
stående ikke hjælper. 

11 K LUFTFLOW Manglende luftgennem-
strømning i indblæsning. 
Se alarmkode 10 

Se alarmkode 10 
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Alarm 
kode 

 
Kategori 

 
Displaytekst 

 
Beskrivelse/årsag 

 
Afhjælpning af fejl 

15 A RUM LAV Når rumtemperaturen er under 
10°C vil anlægget stoppe for at 
undgå yderligere nedkøling af 
boligen. 
Dette kan evt. være i en periode, 
hvor huset ikke er beboet og 
husets varmeanlæg er stoppet. 

Opvarm huset og nulstil alarm. 

16 
 

I SOFTWARE Fejl i styringens program. Kontakt service. 

17 
 

I WATCHDOG Fejl i styringens program Kontakt service 

18 I INDSTIL Dele af programopsætningen er 
gået tabt. 
Dette kan skyldes længereva-
rende strømafbrydelse eller 
lynnedslag. 
Anlægget vil køre videre med 
standardopsætning 

Nulstil alarm. 
Programmer ugeprogram som 
ønsket. 
Kontakt service såfremt an-
lægget ikke kører 
tilfredsstillende/som før, da 
evt. underprogrammer kan 
være gået tabt. 
(Underprogram er kun tilgæn-
gelig for service). 

19 I FILTER Filtervagt er opsat til X antal 
dage for kontrol/udskiftning af 
filter (30, 90, 180, 360 dage). 
Standardopsætning er 90 dage. 

Rengør/udskift filter. 
Nulstil alarm. 

21 I INDSTIL TID Fremkommer ved strømsvigt Ugeurets indstillinger skal 
kontrolleres og evt. indstilles. 
Nulstil alarm. 

22 I T LUFT Den ønskede opvarmning af 
indblæsningsluften er ikke mulig 
(gælder kun ved eftervarmefla-
de). 
Eftervarmeflade og anlæg kan 
ikke hæve temperaturen til det 
ønskede. 

Indstil lavere ønsket indblæs-
ningstemperatur. 
Nulstil alarm. 

71 A VEKS AFR Max afrimningstid overskredet 
for modstrømsveksler. Dette kan 
skyldes, at anlægget udsættes 
for meget lave temperaturer. 

Kontakt service såfremt nulstil-
ling af alarm ikke hjælper. 
Notér evt. de aktuelle drifts-
temperaturer fra menuen VIS 
DATA som hjælp for service. 

91 I OPT IO Optionsprint mangler Kontakt service 
92  PRESET Fejl ved skrivning eller indlæs-

ning af installatørens indstillinger 
Kontakt service 
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Vis data  

De aktuelle driftsdata kan aflæses under menuen VIS DATA. 
 
Følerplaceringer er vist på figur 2 side 5. 
 
 
 
 

VIS DATA

UDELUFT
T8 15 °C

STATUS
VARME

PANEL
T 15 20 °C

EKSTERN
T 10 21 °C

UDSUG
T3 22°C

INDBLÆS
T 2 21°C

Rumtemperatur målt
i T15 (føler i CTS
600-panelet)

Ved anlæg uden
varmeflade vise T2.
Ved anlæg med
varmeflade vises
T7.

AFKAST
T4 13 °C

ENTER

Føler i udsugningsluften. T3 kan
vælges som styrende rumføler i
service menuen. Se
montagevejlednng

T10 er en ekstern føler, der kan
monteres i et udsugningsarmatur i
opholdszonen. T10 kan vælges som
styrende rumføler i service menuen.
Se montagevejledning.

FUGT
100

BYPASS
LUKKET

%

Softwareversion
indbygget i anlægget

Softwareversion
indbygget i
betjeningspanelet

INDBLÆS
HAST 2

SOFTWARE
1 2.21

UDSUG
HAST 2

SOFTWARE
2 1.02

TYPE
COMFORT

VAND
T9 °C25

 
 
 
 
 

 
 

Figur 8: Menuen "Vis data" 
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Brugervalg 

Menuen BRUGERVALG giver mulighed for at overstyre driftstilstanden i hovedmenuen ved at akti-
vere et eksternt tryk eller en kontakt. 
 
”VENTILAT”: Der gives her mulighed for, at køre højere eller lavere hastighed på udsugningen og 
indblæsningen i en tidsbegrænset periode. Eksternt tryk aktiverer funktionen. Funktionen har høj 
prioritet. 
 
”udsug” & ”indblæs”: Der gives her mulighed for, at køre højere eller lavere hastighed på udsug-
ningen eller indblæsningen i en tidsbegrænset periode. Øvrige funktioner i driftstilstanden i 
hovedmenuen er uændrede. Eksternt tryk aktiverer timerfunktionen.  
En ekstern kontakt holder ventilatorerne på det ønskede ventilationstrin indtil kontakten slukkes. 
 
”forlæng”: Der gives her mulighed for, at køre højere eller lavere hastighed på udsugningen og 
indblæsningen samt evt. at ændre indblæsningstemperaturen i en tidsbegrænset periode. Eksternt 
tryk aktiverer timerfunktionen. 
 
”OFF”: Eksternt tryk eller kontaktfunktion sættes ud af drift. 
 
”eks offs”: Der gives her mulighed for, at vælge en efterløbstid og en forskyning af setpunktet i eks-
ten rum. 
 

For indstilling af de enkelte værdier tryk:
-

r

for at komme til hovedmenu
- ENTER for at aktivere menupunktet (punktet blinker)
- r for at indstille værdien
- ENTER for at gemme den indstillede værdi
- OFF for at slukke anlægget
- ON for at tænde anlægget

ESC

 

Dette er kun
såfremt denne udgang

Mulighed for relæudgang

BRUGER VALG
FORLÆNG

TID

HAST

ENTER ENTER

TEMP

Brugervalg sættes ud
af funktion

TID
00:00

HAST
>4<

TEMP
23

ENTER

ENTER

ENTER

”00:00"

VALG
”FORLÆNG”

VALG
”INDBLÆS”

VALG
”UDSUG”

VALG
”OFF”

VALG
”EKS   OFFS”

Der skal vælges tid og
hastighed på samme
måde, som vist under
VALG FORLÆNG

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

VALG

°C

”>4<”

”23" °C

Ønsket tidsrum, som den
valgte driftsfunktion skal
vare, angivet i timer og
minutter. Max 8 timer.

Ønsket rumtemperatur (5-30°C),
Panelføler T15 er styrende føler.

Ønsket
ventilationstrin: 1-4.
OFF giver mulighed
for slukke anlægget
via ekstern
kontaktfunktion

R8,
er monteret.
muligt på tillægsprint.
Temperaturen lægges til

.eller trækkes fra setpunktet

Mulighed for for at
køre højere eller
lavere hastighed.Høj
prioritet.VALG

”VENTILAT”
ENTER

Der vælges
efterløbstid og
forskydning af
setpunkt for
ekstern rumvarme.
Vælges på samme
måde som vist
under VALG
FORLÆNG

 
 
 
 

Figur 9: Menuen "Brugervalg" 
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Ret til ændringer forbeholdes  Side 15 af 28  

Brugervalg 2 

Brugervalg 2 bruges som BRUGERVALG. (Vises kun når optionsprint er monteret) 
 

Dette er kun
såfremt denne udgang

Mulighed for relæudgang

BRUGER VALG
FORLÆNG

TID

HAST

ENTER ENTER

TEMP

Brugervalg sættes ud
af funktion

TID
00:00

HAST
>4<

TEMP
23

ENTER

ENTER

ENTER

”00:00"

VALG
”FORLÆNG”

VALG
”INDBLÆS”

VALG
”UDSUG”

VALG
”OFF”

VALG
”EKS   OFFS”

Der skal vælges tid og
hastighed på samme
måde, som vist under
VALG FORLÆNG

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

VALG

°C

”>4<”

”23" °C

Ønsket tidsrum, som den
valgte driftsfunktion skal
vare, angivet i timer og
minutter. Max 8 timer.

Ønsket rumtemperatur (5-30°C),
Panelføler T15 er styrende føler.

Ønsket
ventilationstrin: 1-4.
OFF giver mulighed
for slukke anlægget
via ekstern
kontaktfunktion

R8,
er monteret.
muligt på tillægsprint.
Temperaturen lægges til

.eller trækkes fra setpunktet

Mulighed for for at
køre højere eller
lavere hastighed.Høj
prioritet.VALG

”VENTILAT”
ENTER

Der vælges
efterløbstid og
forskydning af
setpunkt for
ekstern rumvarme.
Vælges på samme
måde som vist
under VALG
FORLÆNG

 
 

 

 Figur 10: Menuen "Brugervalg" 
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Ret til ændringer forbeholdes  Side 16 af 28  

Indstilling af ur 

Ved strømudfald vil uret fungere i mindst 24 timer. Hvis tidsfunktionen går tabt vil det vises som en 
alarm: ”INDSTIL TID”. 
 
Overgang mellem sommer- og vintertid skal indstilles manuelt. 
 
Menupunkter, der blinker, er angivet med ” ”. 
 

For indstilling af de enkelte værdier tryk:
-

r

for at komme til hovedmenu
- ENTER for at aktivere menupunktet (punktet blinker)
- r for at indstille værdien
- ENTER for at gemme den indstillede værdi
- OFF for at slukke anlægget
- ON for at tænde anlægget

ESC

 
 

Vises kun første gang
efter opsætning af
urfunktion, mandag=1

06-05-30
TI 12.10

ÅR
08

ENTERENTER ÅR
”08"

MÅNED
”03"

Sekunder nulstilles når
minuttal justeres

MÅNED
03

DAG
01

UGE
DAG 2

TIME
12

MINUT
10

DAG
”01"

TIME
”12"

MINUT
”10"

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

 

Figur 11: Menuen "Indstilling af ur" 
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Ret til ændringer forbeholdes  Side 17 af 28  

Ugeprogram 

Anlægget er udstyret med 3 ugeprogrammer. 
Anlægget er fra fabrikken indstillet til OFF. 
 
Herudover er der mulighed for, at programmere sit eget ugeprogram. Det kan evt. være et af stan-
dard programmerne med små ændringer. 
 
Menupunkter, der blinker, er angivet med ” ”. 
 
Fabriksopsætning for de 3 ugeprogrammer 
 
Program 1 er henvendt til den udearbejdende familie. 
Program 2 er henvendt til den hjemmegående familie. 
Program 3 er henvendt til erhverv. 
 
 
 
Program Ugedag Funktion Tidspunkt Ventilation Temperatur 
Program 1 
 

Mandag – 
Fredag 

1 
2 
3 
4 

6.00 
8.00 
15.00 
22.00 

3 
1 
3 
1 

21 
21 
21 
21 

 Lørdag – 
Søndag 

1 
2 

8.00 
23.00 

3 
1 

21 
21 

Program 2 Mandag – 
Søndag 

1 
2 

8.00 
23.00 

3 
1 

21 
21 

Program 3 Mandag – 
Fredag 

1 
2 

7.00 
16.00 

3 
OFF 

21 
21 

 

MA 1 08.00
>1< 17°C

Tidspunkt for aktivering
af funktionstrin

Valgt temperatur

Ugedag

Funktionstrin.
Der er 6 funktionstrin til
rådighed hver dag

Blæserhastighed

Indstilling af ugeprogram
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Ret til ændringer forbeholdes  Side 18 af 28  

For indstilling af de enkelte værdier tryk:
-

r

for at komme til hovedmenu
- ENTER for at aktivere menupunktet (punktet blinker)
- r for at indstille værdien
- ENTER for at gemme den indstillede værdi
- OFF for at slukke anlægget
- ON for at tænde anlægget

ESC

 
 

Her er der mulighed for at lave sit eget
ugeprogram eller tilrette værdierne i et
program. Hvis der er kodet flere
funktioner ind på samme tidspunkt, er
det kun den sidste/nederste funktion,
der aktiveres.

UGEPROGRAM

VALG
”PROG 1"

MA1 06.00
>3 <21°C

VALG
”SLET”

TI1 06.00
>3 <21°C

MA TI
KOPI

ENTER

ENTER

ENTER

VALG
”PROG 2"

MA2 08.00
>1 <17°C

VALG
”PROG 3"

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTERENTER ENTER

Her kan vælges et af 3
ugeprogrammer. Et
ugeprogram kan vælges
som det aktive og tilrettes
til brugerens egne ønsker.

MA TI
”KOPI”

TI ON
KOPI

Her sættes alle funktioner i det
valgte program til OFF. Anlægget
fortsætter i AUTO-drift uden aktivt
ugeprogram.

Når man har indsat værdier for
mandags- programmet, er der
mulighed for, at kopiere dette til de
øvrige dage, der har samme behov
via kopifunktionen.

TI2-6

VALG
OFF

VALG”OFF”
ENTER ENTER

Anlægsdrift i henhold til
hovedmenu.

MA4-6

MA 3 OFF
>1 <17°C

VALG
PROG 1

 
 

 

Figur 12: Menuen "Ugeprogram"  
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Ret til ændringer forbeholdes  Side 19 af 28  

Varmeflade  

Menuen VARMEFLADE er kun tilgængelig, hvis anlægget er monteret med en eftervarmeflade og 
styringen samtidig er sat op til eftervarmeflade i SERVICE menuen. (Ikke muligt i standard styrin-
gen) 
 
Menupunkter, der blinker, er angivet med ” ”. 
 

For indstilling af de enkelte værdier tryk:
-

r

for at komme til hovedmenu
- ENTER for at aktivere menupunktet (punktet blinker)
- r for at indstille værdien
- ENTER for at gemme den indstillede værdi
- OFF for at slukke anlægget
- ON for at tænde anlægget

ESC

 
 

VARME
FLADE

VALG
ON

VALG
”ON”

VALG
”OFF”

ENTER ENTER

Hvis man ønsker, at frakoble
suppleringsvarmen fra
eftervarmefladen vælges denne
position.
Frostsikring er stadig aktiv og T7 er
gældende føler for
indblæsningsluften.

ENTER

ENTER

Når der monteres
eftervarmeflade,
overføres
indblæsningsføleren, T2,
automatisk til T7, der
sidder i indblæsningen
efter varmefladen.

 

Figur 13: Menuen "Varmeflade" 
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Ret til ændringer forbeholdes  Side 20 af 28  

Køling 

Comfort serien giver mulighed for at køle luften ved at åbne et bypass spjæld. 
 
I menuen KØLING har man mulighed for at vælge, at anlægget automatisk skal køre høje-
re/højeste ventilationstrin ved høje udetemperaturer. 
 

For indstilling af de enkelte værdier tryk:
-

r

for at komme til hovedmenu
- ENTER for at aktivere menupunktet (punktet blinker)
- r for at indstille værdien
- ENTER for at gemme den indstillede værdi
- OFF for at slukke anlægget
- ON for at tænde anlægget

ESC

 
 

KØLING
VENTILAT
HØJ 2

ENTER ENTER

Der kan vælges mellem
trin 2, 3, 4 og OFF.

VENTILAT
HØJ    ”2"

ENTER

 
 

Figur 14: Menuen ”Køling” 
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Ret til ændringer forbeholdes  Side 21 af 28  

Fugt 

I menuen FUGT er der mulighed for at køre med højere og/eller lavere ventilationstrin ved høj/lav 
luftfugtighed. 
 
Lavt ventilationstrin aktiveres kun i vinterdrift og ved luftfugtigheder under 30%. 
Højt trin aktiveres med en ændring fra 10-5 %, fra gennemsnit relativ RH fra 40-80 % over de sid-
ste 24 timer. 
Højt ventilationstrin deaktiveres igen, når luftfugtigheden falder til 3 % eller mindre i forhold til 
døgn-gennemsnittet. 
 
Der kan gå op til 3 minutter før højt/lavt ventilationstrin er stabiliseret. 
 
Menupunkter, der blinker, er angivet med ” ”. 
 

For indstilling af de enkelte værdier tryk:
-

r

for at komme til hovedmenu
- ENTER for at aktivere menupunktet (punktet blinker)
- r for at indstille værdien
- ENTER for at gemme den indstillede værdi
- OFF for at slukke anlægget
- ON for at tænde anlægget

ESC

 
 
 

FUGT HAST
LAV 1

ENTER ENTER

Mulighed for at vælge lavere
ventilationstrin ved lav
luftfugtighed.
Værdien kan indstilles til:
OFF samt 1, 2, 3.

HAST
HØJ 4

ENTER ENTERHAST
HØJ ”4”

TID
OFF MIN

ENTER ENTERTID
”OFF" MIN

HAST
LAV ”1"

ENTER

Mulighed for at
vælge højere
ventilationstrin ved
høj luftfugtighed.
Værdien kan
indstilles til: OFF
samt 2, 3, 4.

Maximal varighed for højt
ventilationstrin som følge af
høj luftfugtighed.

LAV
30%

ENTER LAV ENTER

Justerbar område
mellem 15...45%.
Standard er 30 %

”30"%

 
 
 

Figur 15: Menuen "Fugt" 
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Ret til ændringer forbeholdes  Side 22 af 28  

Luftskifte 

Menuen LUFTSKIFTE giver mulighed for at vælge et lavt ventilationstrin ved lave udetemperaturer 
 

For indstilling af de enkelte værdier tryk:
-

r

for at komme til hovedmenu
- ENTER for at aktivere menupunktet (punktet blinker)
- r for at indstille værdien
- ENTER for at gemme den indstillede værdi
- OFF for at slukke anlægget
- ON for at tænde anlægget

ESC

 
 

VINTER

Mulighed for lavt
ventilationstrin ved lav
udetemperatur.
Kan indstilles til OFF, 1, 2,
3.

Målt udelufttemperatur
hvorefter, der køres med
lavt ventilationstrin

LAV

ENTER
SKIFTE
LUFT

3
ENTER

ENTER ENTER

”3"

ENTER

LAV

VINTER

VINTER
< 0°C

VINTER
< 0 °C” ”

 
 

Figur 17: menuen ”Luftskifte” 
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Ret til ændringer forbeholdes  Side 23 af 28  

Luftfilter 

Menuen LUFTFILTER giver brugeren mulighed for selv at vælge med hvilket interval, der skal gi-
ves alarm om filterskift/rengøring.  
 
Comfort leveres med 2stk. pladefiltre, i henholdsvis indblæsning og udsugning. Disse filtre skal 
tilses minimum 3 gange om året og udskiftes efter behov. Udskiftning af filtrene sker ved at afmon-
tere frontpladen, hvorefter filtrene kan tages ud. Før afmontering skal anlægget slukkes.  
 
Som ekstra tilbehør kan der leveres en isoleret boks med et pollenfilter EU7 for montering i ind-
blæsningskanalen.  
 
Anlægget er fra fabrikken opsat til at give alarm med 90 dages interval. 
 
Der kan monteres en filtervagt over anlæggets filtre/pollenfilter.  
 
Menupunkter, der blinker, er angivet med ” ”. 
 

For indstilling af de enkelte værdier tryk:
-

r

for at komme til hovedmenu
- ENTER for at aktivere menupunktet (punktet blinker)
- r for at indstille værdien
- ENTER for at gemme den indstillede værdi
- OFF for at slukke anlægget
- ON for at tænde anlægget

ESC

 
 

LUFT
FILTER

ALARM
90 DAGE

ALARM
”360 DAGE”

ALARM
”180 DAGE”

ALARM
”90 DAGE”

ALARM
”VAGT”

ALARM
”30 DAGE”

ENTER ENTER

ALARM
”VAGT + 70D”

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

Forslag til indstilling af
filtervagt:
2 x trykfald ved rene filtre
eller efter ønske.

 

Figur 18: Menuen "Luftfilter. 
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Ret til ændringer forbeholdes  Side 24 af 28  

Temp. kontrol  

Menuen TEMP. KONTROL giver mulighed for at indstille højeste og laveste indblæsningstempera-
tur. 
 
Menupunkter, der blinker, er angivet med ” ”. 
 

For indstilling af de enkelte værdier tryk:
-

r

for at komme til hovedmenu
- ENTER for at aktivere menupunktet (punktet blinker)
- r for at indstille værdien
- ENTER for at gemme den indstillede værdi
- OFF for at slukke anlægget
- ON for at tænde anlægget

ESC

 
 

Laveste indblæsningstemperatur om
vinteren. Er udelufttemperaturen
lavere end angivet lukker bypass
spjældet.

VINTER
”MIN 16°C”

ENTER

SOMMER
MAX ”22°C”

SOMMER
”MIN 14°C”

Laveste indblæsningstemperatur om
sommeren. Er udelufttemperaturen
lavere end angivet lukker bypass
spjældet.

TEMP.
KONTROL

ENTER ENTER

ENTER

VINTER
MAX ”24°C”

SOMMER
> ”12°C”

Minimum udetemperatur for at
anlægget kører efter
sommerdriftstemperaturerne. Er
udetemperaturen lavere end 12 °C
køres der efter vinterdrift.

ENTER

ENTER

Højeste
indblæsningstemperatur om
sommeren

Højeste
indblæsningstemperatur om
vinteren

Vises kun i
panelet, hvis der er
eftervarmeflade på
anlægget.

 
 

Figur 19: Menuen "Temp. kontrol" 
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Ret til ændringer forbeholdes  Side 25 af 28  

Indstilling af sprog 

I denne menu kan der vælges, hvilket sprog, der ønskes i betjeningspanelet. 
 
Menupunkter, der blinker, er angivet med ” ”. 
 

For indstilling af de enkelte værdier tryk:
-

r

for at komme til hovedmenu
- ENTER for at aktivere menupunktet (punktet blinker)
- r for at indstille værdien
- ENTER for at gemme den indstillede værdi
- OFF for at slukke anlægget
- ON for at tænde anlægget

ESC

 
 

SPROG
DANISH

ENTER SPROG
”DANISH”

SPROG
”SWEDISH”

SPROG
”FRENCH”

SPROG
”GERMAN”

SPROG
”ENGLISH”

SPROG
”SUOMI”

SPROG
”NORWEG.”

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

 

Figur 20: Menuen "Sprog"  
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Brug og vedligeholdelse af boligen  

  28-09-2017/KAKB  

Emhætte 
 
Beskrivelse 

I køkkenet er monteret en hvid skabsintegreret emhætte fra Thermex. 
 
 
Brug 

Emhætten styres ved hjælp af de 4 knapper på fronten. Tryk på lampeknappen helt 
til venstre for at tænde og slukke for lyset i emhætten. 
 

Aktivering af forceret ventilation: 
Når 20, 40 eller 60 minutters knapperne trykkes ned aktiveres den forcerede drift i 
de antal minutter der er valgt.  Herefter returnerer emhætten til drift ved laveste ni-
veau. 
 

Filter advarsel: 

Når emhætten har kørt forceret i samlet 60 timer vil lampeknappen blinke 3 gange 
for at indikere at stålfiltrene skal rengøres eller udskiftes. Denne advarsel gentages, 
hver gang emhætten tændes. 
Tryk på lysknappen i ca. 5 sekunder til den tændes (eller slukkes, hvis den allerede 
er tændt) for at nulstille filteradvarsel. Filtrene skal rengøres en gang om måneden.  
 

Rengøring: 

Inden der udføres nogen form for rengøring, skal em-
hætten afbrydes fra el-nettet.  
Emhætten skal rengøres jævnligt på ydersiden og på 
indersiden med en fugtig klud.  
Filtre skal renses en gang om måneden eller efter behov 
ved at afmontere filtret og lægge det i en balje med sæ-

bevand i 1 time, eller komme dem i opvaskemaskinen. Benyttes opvaskemaskinen 
kan filtret blive misfarvet. Dette påvirker ikke filtrets ydeevne. Filtret skal altid tørres 
af før det igen tages i brug. Ventilator (udsugningsaggregat) bør vaskes minimum 1 
gang årligt. 
Når filtrene skal sættes op igen skal de ’klikkes’ på. Det kan tage lidt tid at finde den 
rigtige stilling for filtrene. 

 
Pærerne i emhætten kan skiftes ved at skrue pæren ud. 
Det er vigtigt at man sikrer sig at strømmen er slukket 
før man rør ved pærerne.  
Pærerne er af typen 28W halogen kertepære med E14 
sokkel. 
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Brug og vedligeholdelse af boligen  

  28-09-2017/KAKB  

I tilfælde af driftsstop: 

Før du kontakter ejendomskontoret: 
Sørg for, at apparatet er tilsluttet strømmen, og at sikringen i el tavlen ikke er slået 
fra. Forsøg ikke selv at reparere apparatet.  
 
Beboerens vedligeholdelse 

 Det er beboerens ansvar at udskifte lyskilder i emhætten. 
 Det er beboerens ansvar jævnligt at rengøre emhætte, filtre og ventilator. 

 
Afdelingens vedligeholdelse 

 Det er afdelingens ansvar at udskifte/reparere defekte komponenter. 
 Kontakt driftspersonalet på ejendomskontoret i tilfælde af driftsstop. 

 
Bilag: Intervent - betjeningsvejledning  
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Intervent®
                                                                        ”meget mere end installationer” 

www.intervent.dk •••• intervent@intervent.dk  Brugermanual Emhætte CV 1200 
 
Sikkerhedsinstruktioner 
• Emhætten må ikke bruges ved flambering. 
• Sørg for at filtrene rengøres/udskiftes jævnligt. 
• Benyt kun typegodkendte filtre. 
• Benyt ikke emhætten uden filter. 
• Afbryd apparatet inden rengøring. 
• I tilfælde af brand skal apparatet afbrydes fra hovedstrømmen omgående. 
• BENYT IKKE VAND TIL AT SLUKKE ILDEN MED! 
 
Brugervejledning 
Lys i emhætte: Tryk på lampeknappen for tænd og sluk af lys i emhætte. 
Filter advarsel: Efter 60 timers samlet brug blinker lampeknappen 3 gange for at indikere at filtrene skal 
rengøres eller udskiftes. Dette gentages hver gang emhætten tændes. Tryk på lampeknappen i 5 sekunder for at 
nulstille filteradvarslen. 
Forceret ventilation: Når 20, 40 eller 60 minutters knapperne trykkes ned aktiveres den forcerede drift i det antal 
minutter der er valgt. Herefter returnerer emhætten til drift ved laveste niveau. 
 
Vedligeholdelse 
Sørg for at apparatet er afbrudt hovedstrømmen inden service og rengøring. 
Stålfilteret skal vaskes i varmt vand med opvaskemiddel, eller i opvaskemaskinen. 
BEMÆRK: Ved maskinvask kan stålfilteret blive misfarvet. Det går ikke ud over filterets ydeevne. 
Husk altid at tørre filteret inden det igen tages i brug. 
Tør ydersiden af emhætten af I en klud opvredet i sæbevand, eller fugtet med sprit. 
Sørg for at der ikke kommer væsker I kontakt med apparatets elektroniske dele. 
Udskiftning af pære: Fjern alufilteret for at udskifte pærerne. 
 
I tilfælde af driftstop 
Før du kontakter en tekniker: 
• Sørg for at apparatet er tilsluttet strømmen, og at sikringen I hovedrelæet ikke er slået fra. Forsøg ikke 

selv at servicere apparatet.  
• Tjek fejlfindingsskemaet herunder først. Tag kontakt til en tekniker hvis ingen af de nedenstående 

løsninger virker. 
 

Fejlfindingsskema 

Tjek at emhætte 
er korrekt 
tilsluttet 

hovedstrømmen. 
Husk at emhætte 

skal være 
tilsluttet jord. 

Tjek at 
emhætte 
er tændt 

Tjek 
lysknap 

Tjek at 
alufiltrene 
er rengjort 

Tjek 
pærer/armatur 

Tjek 
kontraspjæld 

Emhætte virker 
ikke √ √     

Lys virker ikke √  √  √  
Ingen eller svag 

udsugning    √  √ 
 
  

30



Brug og vedligeholdelse af boligen  

  28-09-2017/KAKB  

Varmeanlæg og radiatorer  
 
Beskrivelse 

Boligen er forsynet med centralvarme fra den fælles varmecentral, som supplement 
til varmegenvindingsanlægget. Der er i forbindelse med byggesagen blevet installe-
ret klassiske hvide radiatorer fra Rio med tilhørende termostatventiler fra RA-N i 
badeværelserne. 
 
Brug 

Vandet sendes ud i radiatorerne med en temperatur, der automatisk er indreguleret 
i ejendommens varmecentral, så den passer til udetemperaturen. 
 
Regulering    

Termostaten tillader højeste temperatur, når den står på 5 og laveste, når den står 
på 1. Det anbefales at vælge indstilling 3, der giver en rumtemperatur på ca. 20 gr. 
– 21 gr. 
 

Rengøring: 

Radiatorens udvendige flader kan rengøres med almin-
delige husholdningsrengøringsmidler. Undlad dog at 
bruge rengøringsmidler, der indeholder ammoniak eller 
skurepulver.  
Evt. ridser i malingen kan repareres ved hjælp af pletre-
parationsmaling, som kan fås som reservedel. 
 
Motionering af ventil: 

Manglende varme i radiatoren kan skyldes, at ventilnålen 
ikke er blevet motioneret ved brug i længere tid, eks. 
sommerperioden.  
For at få gang i radiatoren igen kan man dreje termosta-
ten helt op og ned nogle gange.  
 

Beboerens vedligeholdelse 

 Det er beboerens ansvar at rengøre og motionere radiatorer og termostat-
ventiler årligt. 

 Ved konstatering af utæthed skal driftspersonalet på ejendomskontoret kon-
taktes. 

 
Afdelingens vedligeholdelse 

 Afdelingen reparerer eller udskifter defekte komponenter. 
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Elinstallationer – Rækkehuse 
 
Beskrivelse 

Nogle boliger er blevet udstyret med et nyt HPFI anlæg, som er placeret i gangen.  
 
HPFI-relæ 

Hvis der opstår fejl på en elinstallation, vil HPFI-relæet 
koble ud og strømmen vil forsvinde i lejligheden.  
For at genstarte strømmen, prøves der først at vippe 
den enlige knap nederst på relæet op, således at der 
står ’I on’ på den. Virker dette ikke vippes alle de øvrige 
knapper nedad og den enlige knap vippes opad. Heref-
ter vippes resten af knapperne opad en ad gangen, indtil 

man finder den knap, som forårsager knappen yderst til venstre til at vippe nedad.  
Denne knap lader man forblive vippet nedad, hvorefter de resterende knapper kan 
vippes op.  
Ovenover knapperne kan man se, hvilket område der er sket en fejl i. Er dette om-
råde vigtigt (som f.eks. køleskabet) kan man ved hjælp af forlængerledninger sætte 
stikket fra køleskabet over i et andet stik. 
3B’s driftspersonale kontaktes så fejlen kan ordnes. 
 
Vedligeholdelse 

Prøveknappen T på HPFI-relæet skal betjenes mindst en gang om året, udløser 
relæet ikke herved, altså vipper den enlige knap nederst på relæet ikke ned, tilkal-
des hurtigst muligt driftspersonalet på ejendomskontoret som rekvirerer en autori-
seret installatør.  
 
Beboerens vedligeholdelse 

 Det er beboerens ansvar at afprøve HPFI-relæet årligt og overholde lovpligti-
ge installationer i bo perioden. 

 
Afdelingens vedligeholdelse 

 Afdelingen har ansvaret for at udskifte defekte komponenter. 
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Elinstallationer – Hybler  
 
Beskrivelse 

Hyblerne er blevet udstyret med et nyt HPFI anlæg 
 
HPFI-relæ 

Hvis der opstår fejl på en elinstallation, vil HPFI-relæet koble ud og strømmen vil 
forsvinde i lejligheden.  
For at genstarte strømmen, prøves der først at vippe den enlige knap for HPFI på 
relæet op, således at der står ’I on’ på den.  
 
Virker dette ikke tjekkes alle sikringer, om disse er ’sprunget’. Da der findes flere 

forskelige typer af sikringer, vil man enten se at der i en af sikringerne lægger en 
løs fjeder, eller at der er en tynd ståltråd som er smeltet over. Nogle gange vil der 
være en ”prop” yderst på sikringen, som forsvinder når sikringen sprænger. 
Når den ødelagte sikring er lokaliseret trykkes der på ’0’ ovenover sikringen, såle-
des at der ikke længere går strøm igennem. Herefter kan sikringen forsigtigt skrues 
ud (den kan være varm) og en ny kan skrues i. 
Til slut trykkes der på ’I’ og strømmen bør fungere igen.  
 
Ovenover knapperne kan man se, hvilket område der er sket en fejl i. Er dette om-
råde vigtigt (som f.eks. køleskabet) kan man ved hjælp af forlængerledninger sætte 
stikket fra køleskabet over i et andet stik. 
3B’s driftspersonale kontaktes så fejlen kan ordnes. 
 
Vedligeholdelse 

Prøveknappen T på HPFI-relæet skal betjenes mindst en gang om året, udløses 
relæet ikke herved, altså vipper den enlige knap på relæet ikke ned, tilkaldes hur-
tigst muligt driftspersonalet på ejendomskontoret som rekvirerer en autoriseret in-
stallatør.  
 
Beboerens vedligeholdelse 

 Det er beboerens ansvar at afprøve HPFI-relæet årligt og overholde lovpligti-
ge installationer i boperioden. 
 

Afdelingens vedligeholdelse 

 Afdelingen har ansvaret for at udskifte defekte komponenter. 
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Belysning  
 
Beskrivelse 

Boligerne har installeret faste lysarmaturer i badekabiner via loftlamper og væg-
lampe over spejl. 
Loftlampen er af typen Orbit fra KC Light og lampen over spejlet er en A40-W LED 
fra Glamox. 
 
Brug 

Det er beboerens ansvar at udskifte og vedligeholde alle lyskilder der er tilknyttet 
boligens elmåler. 
 

Rengøring 

Lyskilder rengøres med en opvredet klud. 
 
Udskiftning af lyskilder 

Lampen over spejlet skal bruge et T5 14, 24, 28 eller 35 W lysstofrør, mens loft-
lampen skal bruge et T5 cirkulært lysrør, TC-L.  

Når lampen over spejlet skal udskiftes, skal der rettes 
henvendelse til ejendomskontoret. 
 
Ved udskiftning af lyskilder skal man altid sikre sig, at 
strømmen er afbrudt, samt give lamperne tid til at køle 
af, hvis lampen har været tændt i længere tid op til ud-
skiftningen. 
 

Ved udskiftning af loftlampen gøres følgende: 
Lampeskærmen skrues af. Skærmen er fastgjort med et stykke snor, således at 
den kan forsigtigt slippes efter man har skruet den af.  
Herefter fjernes den runde pære ved forsigtigt at hive den nedad. ’Klemmerne’ vil 

slippe den. En ny pære skubbes op i klemmerne og skærmen kan skrues på igen.  
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Beboerens vedligeholdelse 

 Det er beboerens ansvar at rengøre armaturer og udskifte pærer. 
 
Afdelingens vedligeholdelse 

 Afdelingen udskifter defekte komponenter og armaturer. 
 

Bilag: Glamox_A40-W_LED 
Glamox_A40-W_Service 
Glamox_A40_maintenance 
KClight_Orbit +Z-line_DV  
KClight_Orbit30_22w   
Montering af lamper i lampeudtag – Wexøe 
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2

NO
Tilslutt ikke armaturen til  midlertidig bygge -
strøm. Dette kan skade  elektronikken. 

SE
Anslut inte armaturen till tillfällig byggström. 
Detta kan skada elektroniken.

EN
Do not connect to a  temporary electricity 
supply. This may damage the electronics

FI
Älä kytke väliaikaiseen virtalähteeseen. 
Tämä voi vioittaa elektroniikkaa.

DE
Nicht an unsauberes Netz (Baustrom) 
 anschliessen. Die elektronischen Bauteile 
können dadurch beschädigt werden.

NO
Våre produkt er underlagt direktiv 
2002/96/EC (Waste Electrical and 
Electronic Equipment - WEEE) og skal etter 
endt levetid leveres til mottak for slikt avfall 
eller til en forhandler av slikt avfall.

SE
Våra produkter omfattas av direktivet 
2002/96/EC (Waste Electrical and 
Electronic Equipment – WEEE) och skall 
vid slutet av sin livsängd alltid samlas in 
och levereras till återvinningsstation i din 
kommun eller region.

EN
Our products are subject to the Directive 
2002/96/EC (Waste Electrical and 
Electronic Equipment - WEEE) and should at 
the end of their lifespan always be collected 
separately and brought to the appropriate 
collection point in your community or region.

FI
Tuote kuuluu elektronisten laitteiden 
jätteenkäsittelyä (WEEE) koskevaan 
direktiiviin 2002/96/EC piiriin ja 
elinkaaren lopussa oleva tuote tulee 
toimittaa asiaankuuluvaan keräyspisteeseen.

DE
Unsere Produkte unterliegen der Richtlinie 
2002/96/EG (Waste Electrical and 
Electronic Equipment - WEEE) und sollten 
am Ende ihrer Lebensdauer immer getrennt 
gesammelt und an einem entsprechenden 
Sammelpunkt in Ihrer Gemeinde oder 
Region entsorgt werden.

NO
LED er følsomme for statisk elektrisitet.    
Berør ikke overflaten på LED modulen.

SE
LED är känslig för elektrostatisk ur laddning.
Rör inte ytan på LED modulen.

EN
LED are sensitive to electrostatic discharge.
Do not touch the surface of the LED module.

FI
LED-valonlähteet ovat herkkiä staattisille 
sähköpurkauksille. Älä kosketa 
LED- moduleja.

DE
LEDs sind empfindlich gegenüber elektro- 
statischer Entladung. Berühren Sie nicht die 
Oberfläche der LED-Module.
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Types C L E
114/124 510 600 198
114/124 OU 521 635 203
128/154 1110 1200 0
128/154 OU 1121 1235 0
135 1410 1500 150
135 OU 1421 1535 150

3

Glamox A40-W
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Ljuskällor i slutet av sin livslängd kan 
producera värme över den förväntade 
nivån. Detta kan skada komponenter i 
armaturerna. Det är alltid ekonomiskt klokt 
att planera utbyte av ljuskällor i grupper. 
Kontrollera livslängden på ljuskällan du 
använder på vår hemsida  eller kontakta 
din leverantör av ljuskällor. Planera sedan 
hur ofta du vill byta dina ljuskällor. Vissa 
ljuskällor kommer sannolikt att sluta lysa 
innan deras angivna livslängd och kan 
behöva bytas ut före det planerade 
gruppbytet.

LED ljuskällor
Ljusflöde och prestanda för LED-moduler 
är föremål för en tolerans på +/- 10%. 
Alla relevanta tekniska data finns på våra 
produktdatablad .

Lysdioder i en armatur med LED ljuskällor 
har normalt en nominell livslängd på L80 
vid 50.000 timmar vid maximalt tillåten 
omgivningstemperatur. L80 innebär att 80% 
av det ursprungliga ljusflödet kvarstår efter 
att livslängden löpt ut, om mindre än 80% 
av ljusflöde kvarstår, är ljuset förmodligen 
på en låg nivå. Fel kan uppstå på lysdioder 
innan deras livstid löpt ut. När sådana fel 
inträffar, är det lämpligt att ersätta hela 
produkten. För underhåll av elektronik, se 
punkt nedan.

Ljusetflödet minskar i armaturer under dess 
livslängd. Vid byte LED-armaturer kan man 
komma att se en avvikelse i nivån av ljus 
(ljusflöde).

På grund av tekniska förändringar 
och förbättrad prestanda kan nya 
ersättningsarmaturer ha ljusegenskaper som 
avviker från de ursprungliga produkterna.

Byta drivare/don
Livslängden på elektroniken påverkas 
av temperaturen och kvaliteten på 
matningsspänningen. Normalt felutfall 
av komponenterna är 0,2% per 1000 
timmar vid armaturens högsta tillåtna 
omgivningstemperatur. Emellertid kan 
en förlust på cirka 10% förväntas under 
denna period. Transienter och spikar, 
samt anslutning till dåliga provisoriska 
generatorer, kan drastiskt minska 
livslängden.

Elektroniska drivare/don bör ersättas 
av kvalificerad personal och alltid när 
armaturen är strömlös. För LED-armaturer är 
det viktigt att upprätta en EPA (Electrostatic 
Protected Area) innan byte av drivare utförs. 
Detta beror på att LED ljuskällor är känsliga 
för elektrostatisk urladdning (ESD). För 
lysrörsarmaturer rekommenderas att ljuskällor 

byts ut och armaturerna testas innan ett 
försök görs för att ersätta elektroniskt don.

Maintenance (EN)
Cleaning
Regular cleaning of luminaires is essential 
for optimal lighting. Luminaires are 
cleaned in a de-energized state. Electrical 
components and connections should not be 
exposed to water or moisture. Be aware that 
LED luminaires are sensitive to electrostatic 
discharge (ESD). Cleaning intervals are 
normally consistent with those planned 
during the project planning or when light 
sources are changed.

Luminaires can be cleaned with a neutral 
detergent (pH 7). The detergent is mixed 
in lukewarm water. The mixture is then 
applied with a microfibre cloth, sponge 
or similar. Afterwards, soap residues 
should be removed using a soft clean 
microfibre cloth dampened with water. Do 
not spray cleaning solutions directly onto 
the luminaires as residual detergent may 
collect in the cover, reflector or optical 
components, and be difficult to remove 
later. Organic solvent-based and strongly 
alkaline detergents should be avoided, as 
they can damage components in the short 
and long term. This applies particularly to 
components made from various plastics.

Glossy reflective surfaces should be dusted 
regularly to ensure optimum lighting. A 
brand new, clean and dry microfibre cloth 
is recommended for dusting. For removal of 
grease and fingerprints, reflector material 
can be sprayed with a detergent for 
cleaning windows, glass, computer screens 
etc. and dried with a brand new, clean 
and dry microfibre cloth. Any remaining 
detergent can be removed by applying 
clean water and then be wiped clean with 
a brand new, clean and dry microfibre 
cloth. Reflectors should be cleaned with 
care in order to prevent damage to reflector 
materials.

Luminaires with high IP-class and without 
any plastic parts, e.g stainless steel bodied 
fixtures are able to resist washing processes 
with aggressive detergents.

Replacement of 
interchangeable light sources
Always use gloves when replacing light 
sources so that you do not leave fingerprints 
on the reflecting surface. Light sources 
should be replaced when the luminaires 
are in a de-energized state. The light 

sources being replaced must be replaced 
with similar ones in order to maintain the 
characteristics of the luminaires.

Light sources at the end of their service life 
can produce heat above the expected level. 
This can damage luminaires’ components. 
It is always financially wise to plan the 
replacement of light sources in groups. 
Check the lifetime of the light source you 
use on our website or consult your light 
sources supplier. Then plan the intervals 
at which you want to replace your light 
sources. Some light sources are likely to fail 
before their indicated lifetime and may have 
to be replaced before the planned group 
replacement.

LED light sources
Light flux and performance for LED modules 
are subject to a tolerance of +/- 10%. All 
relevant technical data are defined in the 
product datasheet.

Light diodes in luminaires with LED light 
sources typically have a rated life of e.g 
L80 at 50,000 hours at maximum allowed 
ambient temperature. L80 means that 80% 
of the initial luminous flux remains after the 
lifetime expires; if less than 80% of luminous 
flux remains, the lighting will probably be at 
a low level.
Errors may occur on LEDs before their 
lifetime expires. When such errors occur, it 
is appropriate to replace the entire product. 
For maintenance of electronics, see the 
paragraph below.

Luminaires experience a reduction in 
luminous flux over their lifespan. When 
replacing LED luminaires you may see a 
deviation in the level of light (luminous flux).

Due to technical changes and improved 
performance new replacement luminaires 
may have light properties deviating from 
those of the original products.

Replacing driver / ballast
The lifetime of the driver/ballast is 
influenced by temperature and the quality 
of the supply voltage.  Rated failure of the 
components is 0,2% per 1000 hours at 
the luminaires maximum allowed ambient 
temperature. However, a loss of around 
10% may be expected during this period. 
Transients and spikes, as well as connection 
to disturbed mains supply, will drastically 
reduce lifetime.

Electronic drivers / ballasts should be 
replaced by qualified personnel and 
always when the luminaires have been 
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de-energized. For LED luminaires it is 
important to establish an EPA (Electrostatic 
Protected Area) before any replacement of 
driver is conducted. This is due to that LED 
light sources are sensitive to electrostatic 
discharge (ESD). For florescent luminaires 
it is recommended that light sources are 
replaced and the luminaires are tested 
before an attempt is made to replace 
electronic ballast.

Huolto (FI)
Puhdistaminen
Valaisimen säännöllinen puhdistaminen 
on tärkeää optimaaliselle valontuotolle. 
Valaisimien puhdistamisen tulee tapahtua 
valaisimien ollessa jännitteettömiä. 
Elektroniset komponentit tai liittimet eivät 
saa altistua
vedelle tai kosteudelle. Huomaa, että 
LED-valaisimet ovat herkkiä staattiselle 
sähkölle (ESD). Puhdistaminen voi tapahtua 
erillisen projektisuunnitelman mukaisesti 
aikataulutettuna tai lampunvaihdon
yhteydessä.

Valaisimet voi puhdistaa käyttämällä 
neutraalia puhdistusliuosta (pH 7). Laimenna 
puhdistusliuosta haalealla vedellä. Käytä 
puhdistamiseen kangasliinaa, pesusientä tai 
muuta vastaavaa välinettä. Lopuksi huuhtele 
puhtaalla vedellä ja kuivaa kangasliinalla. 
Älä suihkuta puhdistusliuosta suoraan 
valaisimeen, koska puhdistusainejäämiä 
voi olla vaikea poistaa suojakansista, 
heijastimista ja optiikan komponenteista.
Orgaanisia liuottimia ja vahvan emäksisiä 
puhdistusaineita tulee välttää, koska ne 
voivat vahingoittaa valaisimen materiaaleja 
(erityisesti synteettisiä materiaaleja).

Kiiltäviltä heijastinpinnoilta pölyt tulee 
pyyhkiä säännöllisesti, jotta saavutetaan 
optimaalinen valaistus. Puhdistamiseen 
suosittelemme puhdasta, käyttämätöntä 
mikrokuituliinaa. Rasvatahrojen ja 
sormenjälkien poistamiseksi heijastimeen 
voi suihkuttaa puhdistusainetta, joka on 
tarkoitettu ikkunoiden, tietokonenäyttöjen 
ja vastaavien pintojen puhdistamiseen. 
Tämän jälkeen heijastin on kuivattava 
huolellisesti puhtaalla, käyttämättömällä 
mikrokuituliinalla. Heijastinmateriaaleihin 
jääneet puhdistusainejäämät voi liottaa 
puhtaalla vedellä ja pyyhkiä pois puhtaalla, 
kuivalla mikrokuituliinalla. Huomioi, 
että heijastinmateriaalit ovat herkästi 
naarmuuntuvia.

Korkean IP-luokituksen omaavat, 

muoviosattomat valaisimet, kuten 
esimerkiksi ruostumattomasta teräksestä 
valmistetut valaisimet, kestävät vahvojakin 
puhdistusaineita.

Valonlähteiden vaihtaminen
Käytä aina valonlähteitä vaihtaessasi 
suojakäsineitä, ettei valaisimen 
heijastinpintoihin tule sormenjälkiä. 
Valonlähteen vaihtamisen tulee tapahtua 
valaisimien ollessa jännitteettömiä. 
Valonlähteet on vaihdettava vastaaviin, jotta 
valaisimen ominaisuudet eivät muutu.

Elinkaaren loppuvaiheessa olevat 
valonlähteet voivat tuottaa odotettua 
enemmän lämpöä. Tämä voi vaurioittaa 
valaisimen komponentteja. On aina 
taloudellisesti järkevää suorittaa 
valonlähteiden ryhmävaihto. Tarkista 
valonlähteen käyttöikä internetsivuiltamme 
tai valonlähteen toimittajalta. Tämän jälkeen 
suunnittele ryhmävaihtoväli valonlähteille. 
On todennäköistä, että osa valonlähteistä 
lopettaa toimintansa ennen odotettavissa 
olevaa käyttöikää ja ne on vaihdettava jo 
ennen suunniteltua ryhmävaihtoa.

LED-valonlähteet
LED-modulien valontuotto ja suorituskyky 
voivat vaihdella +/- 10%. Kaikki oleellinen 
tekninen tieto on esitetty tuotteen 
tuotetiedoissa.

LED-valonlähteillä, jotka on asennettu 
LED-valaisimeen on tyypillisesti 50.000 
tunnin käyttöikä (L80). L70 tarkoittaa, että 
80% alkuperäisestä valovirrasta on jäljellä 
käyttöiän lopussa. Mikäli valovirrasta on
jäljellä alle 80%, on valaistusvoimakkuus 
todennäköisesti liian matala. LED-
valonlähteissä voi ilmetä vikoja ennen kuin 
ilmoitettu käyttöikä on saavutettu. Vian 
ilmetessä on suositeltavaa vaihtaa koko 
valaisin. Elektroniikan huolto, katso seuraava 
kappale.

Valaisimien valontuotto vähenee eliniän 
aikana. LED-valaisimia korvattaessa uusilla, 
voi valaistusvoimakkuudessa olla näkyvä 
ero, johtuen uuden valaisimen suuremmasta 
valontuotosta. 

Teknisten muutosten ja parantuneen 
suorituskyvyn seurauksena uuden valaisimen 
valaistusominaisuudet voivat erota 
alkuperäisestä tuotteesta. 

Liitäntälaitteen/ohjaimen vaihtaminen
Liitäntälaitteen / ohjaimen elinikä riippuu 
voimakkaasti lämpötilasta ja syöttöjännitteen 
laadusta. Arvioitu vikaantumismäärä on 
0,2% jokaista 1000 käyttötuntia kohden, 

valaisimen ympäristön lämpötilan ollessa 
korkein sallittu. Kuitenkin 10% vikaantuminen 
on vielä normaalin rajoissa. Transientit 
ja jännipiikit, kuten myös epäpuhdas 
syöttöjännite, lyhentävät elinikää 
merkittävästi.

Elektronisen liitäntälaitteen/ohjaimen saa 
vaihtaa ainoastaan valtuutettu asentaja ja 
valaisin on oltava irrotettuna sähköverkosta 
vaihtotyön ajan. LED-valaisimien osalta 
on muodostettava EPA-alue (Electrostatic 
Protected Area) ennen kuin ohjaimen 
saa vaihtaa. Tämä johtuu siitä, että 
LED-valonlähteet ovat erittäin herkkiä 
staattisen sähkön purkauksille (ESD). 
Loistelamppuvalaisimien kohdalla ennen 
liitäntälaitteen vaihtoa on suositeltavaa 
kokeilla vaihtaa valonlähteet ja käyttää 
valaisin jännitteettömänä, jotta mahdollinen 
lamppuvika voidaan poissulkea ennen 
liitäntälaitteen vaihtoa.

Pflege (DE)
Reinigung
Die regelmäßige Reinigung der Leuchten 
ist wichtig für eine optimale Beleuchtung. 
Die Leuchten werden in einem stromfreien 
Zustand gereinigt. Elektrische Bauteile und 
Verbindungen sollten nicht Wasser oder 
Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Seien Sie 
sich bewusst, dass LED Leuchten empfindlich 
gegen elektrostatische Entladung sind (ESD). 
Reinigungsintervalle sind normalerweise 
identisch mit den geplanten während der 
Projektplanung oder wenn Lichtquellen 
getauscht werden. 

Die Leuchten können mit einem neutralen 
Reinigungsmittel (pH7) gereinigt werden.  
Das Reinigungsmittel wird mit lauwarmem 
Wasser gemischt. Das Gemisch wird dann 
mit einem Tuch, Schwamm oder ähnlichem 
aufgetragen. Danach sollten Seifenreste 
mit einem in Wasser angefeuchteten 
weichen, sauberen Mikrofasertuch 
entfernt werden.Sprühen Sie keine 
Reinigungslösungen direkt auf die Leuchten, 
da Restreinigungsmittel in Abdeckung, 
Reflektor oder optische Komponenten 
gelangen können und später schwer zu 
entfernen sind. Organische Lösungsmittel 
und stark alkalische Reinigungsmittel sollten 
vermieden werden, da sie die Komponenten 
kurz- oder langfristig schädigen können. 
Dies gilt insbesondere für Bauteile aus 
unterschiedlichen Kunststoffen. 

Hochglänzende reflektierende Oberflächen 
sollten regelmäßig abgestaubt werden, 
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Glamox A40 |A40W LED er et spejlarmatur med et enkelt og funktionelt design. Den optimale afskærmning giver en god
lysfordeling. Monteret over et spejl, vil det give et behageligt blødt lys i ansigtet og de nærmeste omgivelser.

A40 er ideel til brug i badeværelser, toiletter, garderober og vaskerum. Vælg mellem to forskellige farver, hvid eller krom. A40W
med T5rør kan leveres i tre forskellige længder, med eller uden stikkontakt og sensor. A40W LED kan ikke leveres med sensorer.

Armaturhuset er fremstillet i stål og afskærmningen i triple ekstruderet akryl, med hvide eller metalliseret endestykker i kunststof.

Armaturet er fleksibelt og kan monteres både horisontalt og vertikalt.  Evt. stikkontakt, er skjult på siden. Med en integreret
bevægelsessensor, er dette en energieffektiv og alsidig løsning til private og offentlige projekter.

 

 

  

A40W | A40W LED
Spejlarmatur med god lysfordeling og funktionelt
design
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A40 Hvid A40 Krom

LYSKILDE

1 x T5 14, 24, 28, 35W
Leveres med eller uden lyskilder

LED
Farve tolerancer: MacAdams 3
Farvegengivelse: CRI 80.
Levetid: Minimum 50 000 timer, L70, Max Ta
A40W600 LED 1000 Lumen ud
For præcise lumen værdier se datablad på varenr. niveau.

FORKOBLING

Elektronisk forkobling (HF) eller DALI.

MATERIALE & FARVE

Armaturhus er i stål og skærm i triple ekstruderet akryl, med
hvide eller krom endestykker i et syntetisk materiale. Fås i tre
forskellige længder og med eller uden skjult stikkontakt i enden
af armaturet.

MONTERING

Lodret eller vandret direkte på væg eller badeværelse inventar.

TILSLUTNING

3/5 pol pushin terminal blok klar til gennemfortrådning. 2 tyller
(Ø19 mm) placeret på bagsiden. Overflademonteret kabel kan
komme ind i armaturet fra alle retninger. Stikkontakt har
mulighed direkte tilslutning.

INTEGREREDE SENSORER

Kun for T5 rør:
Ultra sonic bevægelsessensor type USEN.
USEN master kan tænde/slukke slave armaturer, men har en
begrænsning på 4 elektroniske forkoblinger (HF) på grund af
startstrømmen.

TEKNISK BESKRIVELSE

A40-W | A40-W LED

09-02-2016glamox.com/dk Glamox Luxo Lighting A/S forbeholder sig ret til at ændre eventuelle produktspecifikationer uden forudgående varsel.42



Installation and maintenance manual
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English
Do not connect to a temporary electricity 
supply. This may damage the electronics.

Norsk
Tilslutt ikke armaturen til midlertidig 
byggestrøm. Dette kan skade elektronikken. 

English
Our products are subject to the Directive 
2002/96/EC (Waste Electrical and 
Electronic Equipment - WEEE) and should at 
the end of their lifespan always be collected 
separately and brought to the appropriate 
collection point in your community or region.

Norsk
Våre produkter er underlagt direktiv 
2002/96/EC (Waste Electrical and 
Electronic Equipment - WEEE) og skal etter 
endt levetid leveres til mottak for slikt avfall 
eller til en forhandler av slikt avfall.

Eesti
Meie toodete kohta kohaldatakse 
2002/96/EC WEEE (elektri-ja 
elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete) 
direktiivi ning nad peavad olema 
eluea lõppedes eraldi kokku kogutud 
ning toimetatud piirkonna jäätmete 
vastuvõtupunkti.

Nederlands 
Onze producten zijn onderworpen aan de 
Richtlijn 2002/96/EC (Waste Electrical 
and Electronic Equipment -WEEE) en moeten 
aan het einde van hun levensduur apart 
ingezameld en naar het juiste inzamelpunt 
gebracht worden in uw gemeente of regio.

Dansk
Vores produkter er underlagt direktiv 
2002/96/EC (Waste Electrical and 
Electronic Equipment -WEEE) og skal efter 
endt levetid leveres til modtagere for sådan 
type affald eller til en forhandler af sådan 
affald.

Svenska
Våra produkter omfattas av direktivet 
2002/96/EC (Waste Electrical and 
Electronic Equipment – WEEE) och skall 
vid slutet av sin livsängd alltid samlas in 
och levereras till återvinningsstation i din 
kommun eller region.

Deutsch
Unsere Produkte unterliegen der Richtlinie 
2002/96/EG (Waste Electrical and 
Electronic Equipment - WEEE) und sollten 
am Ende ihrer Lebensdauer immer getrennt 
gesammelt und an einem entsprechenden 
Sammelpunkt in Ihrer Gemeinde oder 
Region entsorgt werden.

Suomi
Tuote kuuluu elektronisten laitteiden 
jätteenkäsittelyä (WEEE) koskevan direktiivin 
2002/96/EC piiriin ja elinkaaren lopussa 
oleva tuote tulee toimittaa asiaankuuluvaan 
keräyspisteeseen.

Svenska
Anslut inte armaturen till tillfällig byggström. 
Detta kan skada elektroniken.

Deutsch
Nicht an unsauberes Netz (Baustrom) 
anschliessen. Die elektronischen Bauteile 
können dadurch beschädigt werden.

Suomi
Älä kytke väliaikaiseen virtalähteeseen. 
Tämä voi vioittaa elektroniikkaa.

Eesti
Ära kasuta ajutist toiteahelat. See võib 
põhjustada vigastusi elektroonikale.

Nederlands 
Sluit niet aan op een tijdelijke 
elektriciteitsvoorziening. Dit kan de 
elektronica beschadigen.

Dansk
Tilslut ikke armaturet til midlertidig 
byggestrøm. Dette kan skade elektronikken.

44



33

LED

English
LED are sensitive to electrostatic discharge.
Do not touch the surface of the LED module.

Norsk
LED er følsomme for statisk elektrisitet.    
Berør ikke overflaten på LED modulen.

Svenska
LED är känslig för elektrostatisk urladdning.
Rör inte ytan på LED modulen.

Deutsch
LEDs sind empfindlich gegenüber elektro-
statischer Entladung. Berühren Sie nicht die 
Oberfläche der LED-Module.

Suomi
LED-valonlähteet ovat herkkiä staattisille 
sähköpurkauksille. Älä kosketa 
LED-moduleja.

Eesti
Leed on tundlik elektrostaatilise laengule. 
Palun ära puuduta leed-moodulit.

Nederlands 
LEDs zijn gevoelig voor elektrostatische 
ontlading. Raak het oppervlak van de LED-
module niet aan.

Dansk
LED er følsomt for statisk elektricitet. Rør ikke 
ved overfladen på LED modulet.
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Dansk
Installation
I byggeperioden
Armaturet må ikke tilkobles byggestrøm. 
Ustabilt spændingsnet kan skade 
elektronikken i armaturet. Nettet skal gøres 
spændingsløs ved tilkobling af armaturet. 
Plast eller anden beskyttelse af optikken skal 
fjernes før brug af armaturet. 

Sikringer og fejlstrømsafbrydere
Det anbefales at MCB’er (Miniature Circuit 
Breaker) med type-C drift egenskaber 
anvendes til belysningskredsløb. Information 
om antallet af armaturer/forkoblinger/
drivere der kan tilsluttes en MCB sikring 
kan findes på vores hjemmeside. På et 
belysningskredsløb må der ikke kombineres 
induktive belastninger (magnetisk forkobling) 
og elektroniske apparater. Standarden 
for armaturer (IEC/EN 60598) tillader 
en maksimal jord lækstrøm på 3,5mA fra 
et armatur. Elektronisk udstyr genererer 
en højere jordstrøm end gammelt 
konventionelt udstyr. Der skal derfor 
anvendes en fejlstrømsafbryder, der er 
forberedt til elektroniske belastninger. 
Fejlstrømsafbryderen skal være tidsforsinket, 
og kunne modstå høje indkoblingsstrømme 
uden at slå fra.

Tilkobling
Tilkoblingskablet skal være af en kvalitet 
som er modstandsdygtig mod UV stråling 
og varme fra armaturet og dets lyskilder. 
Selv om temperaturforholdene inde i 
armaturet overholder dets tilladte værdier, 
kan tilkoblingskablet være af en kvalitet som 
ikke er egnet, hvor der er høje temperaturer. 
Tilkoblingskablet skal beskyttes mod UV 
lys ved at anvende lystæt beskyttelse. Ved 
gennemgangskobling i armaturet skal der 
tages hensyn til temperaturforhold og UV 
stråling.

For udendørs brug skal der anvendes 
fleksible kabler der sikrer vandtæthed mod 
membran niplen. For nem vedligeholdelse 
på udendørs produkter, anbefaler vi at 
smøre skruegevind med silikone fedt.

Isolationsmodstand
Armaturet kan maksimalt tåle en 
spænding på 500V DC ved måling af 
isolationsmodstand. Regler for udførsel 
af isolationsmodstandstest kan læses i 
stærkstrømbekendtgørelsen.

Driver / Forkobling
Levetiden på driveren/forkoblingen 
påvirkes af temperatur og kvalitet på 
tilførselspændingen. Nominel fejlprocent 
på komponenterne er 0,2% pr. 1.000 

timer ved armaturets maksimale tilladte 
omgivelsestemperatur. Transienter, 
spændingstoppe og netspænding med 
mange forstyrrelser vil reducere levetiden 
drastisk. 

Lysstyring
Anvend altid forkobling/driver der er egnet 
til dæmpning. Anvend altid styringsenheder 
der er egnet for valgte type forkobling/
driver.

Lysrør/kompaktrør skal have en 
indbrændingstid på 100 timer før de 
dæmpes. Dette er for at opnå fuld levetid 
på lyskilden.

Analog dæmpning 1-10V (HFDa)
Armaturer for 1-10V styring har egen to-polet 
indgang for styresignal. Lysniveauet styres 
med et potentionsmeter der regulerer et 
signal mellem 1-10V. Signalkablet skal have 
230V isolation og tværsnit der gør at der 
ikke er betydelige spændingsfald. Lyset kan 
slukkes ved at afbryde spændingstilførslen 
til armaturet.

Switch dim / Digital dæmpning (HFDd)
Armaturer for dæmpning med impulsbryder 
er oprindelig designet for en digital 
styreprotokol. Ved at ligge 230V på den 
digitale indgang kan armaturet dæmpe 
op og ned hver anden gang. Dette er ikke 
en standardiseret metode for dæmpning. 
Forskellige leverandører af forkoblinger 
kan derfor ikke kobles på samme afbryder, 
da de anvender forskellige metoder. Vi 
anbefaler derfor at benytte vores HFDd 
forkobling for at sikre at systemerne er 
tilbagekompatible.

DALI
DALI (Digital Addressable Light Interface) 
er en standardiseret digital protokol der 
indeholder 64 individuelle adresser, 
der kan opdeles i optil 16 forskellige 
grupper og skabe op til 16 forskellige 
scenarier. DALI kan også anvendes som 
en simpel styring, hvor alle armaturer gør 
det samme (broadcast). Ved broadcast 
er programmering ikke nødvendig. 
Anvend standard installationskabel med 
tilstrækkelig tværsnit for at undgå betydelige 
spændingsfald. DALI bussen har separat 
spændingsforsyning (kan evt være indbygget 
i f.eks. sensorer).

Sensorer
Der er altid vedlagt en brugermanual 
ved armaturer med integreret sensor. 
Anvend altid denne for ændringer af 

fabriksindstillingerne. Brugermanualer kan 
også downloades fra vores hjemmeside. 

Når armaturer har integreret sensor, er det 
vigtigt at være opmærksom på, at sensoren 
ikke tildækkes. Sensoren skal være placeret 
korrekt i forhold til det areal den skal 
dække. Andre bygningsdele, ændringer, 
ommøbleringer eller reflekterende flader kan 
påvirke funktionen i den integrerede sensor. 
For ændringer af indstillingerne henvises 
der til separat brugermanual, der fulgte 
med armaturet. Brugermanualer kan også 
downloades fra vores hjemmeside.

Nødlys
Der medfølger altid en brugermanual til 
armaturer med integreret nødlys. Anvend 
altid denne for tilkobling, fejlsøgning og 
teknisk specifikation. Brugermanualer kan 
også downloades fra vores hjemmeside. 

For vedligeholdelsesinstruktioner gælder:

1. Et batteri skal betragtes som en 
forbrugsvare. Regelmæssig udskiftning af 
batteri skal forventes.

2. Defekte batterier skal erstattes med 
tilsvarende batterier med samme 
artikelnummer. Artikelnummeret står på 
påklistret etiket på batteriet. Hvis denne er 
ulæselig, skal fuldstændig armaturbeskrivelse 
oplyses ved bestilling af nyt batteri.

3. Armaturet skal gøres spændingsløst ved 
udskiftning af batteri. Varianter med SelvTest 
vil resette testcyklus og man vil få fuld test 48 
timer efter batteriskift.

4. For nødlysarmaturer der anvender lysrør 
eller kompaktrør som lyskilde i både nøddrift 
og som den normale del af belysningen, 
vil nødlysdriften slide ekstra på lyskilden. 
Vi anbefaler derfor, af sikkerhedsmæssige 
hensyn, at foretage gruppeskift af disse 
lyskilder dobbelt så ofte som de øvrige 
armaturer i belysningsanlægget. Hvis der er 
lyskilder der ikke tænder i nøddrift, skal disse 
skiftes umiddelbart.

5. Nødlysarmaturer skal afprøves og 
resultaterne/handlinger skal logføres i 
henhold til gældende forskrifter. Her henviser 
vi til gældende lovgivning. 

6. Armaturer med SelvTest funktion tester sig 
selv automatisk iht. DS-EN 50172. Eventuelle 
fejl indikeres på lysdiode eller et sæt af 
to lysdioder. Aflæsning af lysmønsteret 
kan aflæses i brugermanualen der fulgte 
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med armaturet. Brugermanualer kan også 
downloades på vores hjemmeside.

Vedligeholdelse
Rengøring 
Regelmæssig rengøring af armaturer er 
afgørende for at give optimal belysning. 
Armaturer rengøres i spændingsløs tilstand. 
Elektriske komponenter og tilkoblinger 
må ikke udsættes for statisk elektricitet. 
Rengøringsintervaller er normalt iht. intervaller 
der er planlagt under projekteringen eller i 
forbindelse med udskiftning af lyskilder.

Armaturer kan vaskes med et neutralt 
vaskemiddel (pH 7). Vaskemiddelet blandes 
i lunkent vand. Blandingen påføres med 
mikrofiberklud, svamp eller lignende. 
Derefter bør sæberester fjernes ved hjælp af 
en blød og ren mikrofiberklud fugtet i vand. 
Sprøjt ikke vaskemiddelopløsninger direkte 
på armaturet, da rester af vaskemiddel 
kan samle sig i afdækning, reflektorer eller 
optik og være vanskelige at fjerne bagefter. 
Organisk opløsningsmiddel-baserede og 
stærkt alkaliske rengøringsmidler bør undgås, 
da de kan beskadige komponenterne på 
kort og lang sigt. Dette gælder særlig 
komponenter produceret i forskellige typer 
plastik.

Blanke reflekterende flader bør støves af 
med jævne mellemrum for at sikre optimal 
belysning. En helt ny og tør mikrofiberklud 
kan anbefales for afstøvning. For at fjerne 
fedt og fingeraftryk kan reflektormaterialet 
sprayes med vaskemiddel for rengøring 
af vinduer, glas, computerskærme osv. og 
derefter tørres ren med en helt ny, tør og 
ren mikrofiberklud. Rengøring af reflektorer 
skal udføres med forsigtighed for ikke at 
beskadige reflektormaterialet.

Armaturer med høj IP-klasse og uden 
plastdele tåler vask med aggressive 
vaskemidler.
 
Udskiftning af udskiftbare lyskilder 
Anvend altid handsker ved udskiftning af 
lyskilder, så der ikke efterlades fingeraftryk 
på reflekterende flader. Udskiftning af 
lyskilder skal udføres når armaturet er 
i spændingsløs tilstand. Lyskilder skal 
erstattes med tilsvarende for at beholde 
egenskaberne til armaturet.
Lyskilder, som er i slutningen af sin levetid, 
kan udvikle varme ud over det forventede. 
Dette kan skade armaturets komponenter. 
Det er altid en god økonomi at planlægge 
gruppeskift af lyskilder. Tjek levetiden på 
lyskilden du anvender på vores hjemmeside 

eller hos lyskildefabrikanten, og planlæg 
derefter intervaller af lyskilde udskiftninger. 
Nogle lyskilder vil sandsynligvis svigte før 
opgivet levetid og skal udskiftes før planlagt 
gruppeskift af lyskilderne.
 
LED-armaturer
LED-armaturer har en tolerance på deres 
lysudbytte på +-10%. Som for konventionelle 
lyskilder, vil LED-lyskilder have en reduktion 
af lysudbytte i løbet af deres levetid. Ved 
udskiftning af et LED-armatur til et nyt, 
er der sandsynlighed for at man kan se 
forskel på lysudbyttet i forhold til de gamle 
armaturer. Dette er en konsekvens af 
tekniske ændringer og forbedret lysudbytte. 
Nye LED-armaturer kan have lidt forskellige 
belysningskvaliteter i forhold til de gamle.
Glamox LED-armaturer har en anslået 
levetid L(xx) på minimum 50.000 timer ved 
maksimal tilladt omgivelsestemperatur. (xx= 
% lysudbytte tilbage efter anslået levetid)

Hvis der opstår en fejl på en LED-lyskilde, 
før armaturets levetid er slut, anbefaler vi at 
udskifte hele armaturet.

Som med traditionelle lyskilder, kan der 
opfattes variationer i farvetemperatur 
mellem armaturer der monteres tæt sammen 
(klynge). Farvetolerancer for LED-lyskilder 
er normalt bedre eller det samme som for 
konventionelle lyskilder.

Alle relevante oplysninger findes på vores 
hjemmeside.
 
Udskiftning af driver / forkobling 
Levetiden på driveren/forkoblingen 
påvirkes af temperatur og kvalitet på 
tilførselspændingen. Nominel fejlprocent 
på komponenterne er 0,2% pr 1.000 
timer ved armaturets maksimale tilladte 
omgivelsestemperatur. Transienter, 
spændingstoppe og netspænding med 
mange forstyrrelser vil reducere levetiden 
drastisk. 
 
Elektroniske drivere / forkoblinger skal 
udskiftes af kvalificeret personale og altid 
gøres når armaturet er i spændingsløs 
tilstand. For LED-armaturer er vigtigt at 
oprette et EPA (Electrostatic Protected Area / 
område beskyttet mod statisk elektricitet) før 
udskiftning af drivere udføres. Det er fordi at 
LED-lyskilder er sensitive for statisk udladning 
(ESD). For armaturer med fluorescerende 
lyskilder anbefales det at udskifte lyskilder før 
man prøver at skifte forkoblingen.
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Vedligeholdelse

Installationer med dæmp og/eller 
lysstyring:
Det anbefales at lade installationen køre uden 
styring i 80-100 timer ved opstart for at brænde 
lyskilderne ind.
Undlader man dette, risikerer man at forkorte 
lyskildernes levetid betydeligt.
Man bør undlade at udskifte lyskilder på arma-
turerne, når der er spænding på armaturet. Dette 
kan også forkorte lyskildens levetid.

Rengøring af belysningsarmaturer:
Alle belysningsarmaturer fra KC LIGHT, kan 
vaskes med et neutralt vaskemiddel (pH 6-9).
Vaskemidlet blandes i lunkent vand.
Blandingen påføres med svamp eller lignende.
Derefter skal armaturet renses med rent vand og 
tørres med en ren og tør klud.

NB! Ved rengøring af armaturhuse, indvendige 
dele eller i nærheden af spændingsførende dele,
skal strømmen altid være slået fra.

Elektriske komponenter og lignende må ikke ud-
sættes for rengøringsmiddel eller vand.

Advarsel: Opløsningsbaserede- og stærkt al-
kaliske vaskemidler skal undgås, da disse kan 
skade komponenter, både på kort og lang sigt. 
Dette gælder særligt komponenter af kunststof.
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Standard:

Specifikationer:
Armaturhus Stål og aluminium

Afskærmning Opal PMMA

Farve Hvid

Lyskilde LED (50.000 timer/L70)

Forkobling LED driver

Montering Påbygget

Andet

Tilvalg:
Kelvin 4000K

Afskærmning -

Farve Alu eller Sort. Andre RAL-farver på forespørgsel

Sensor Ja (Gælder ikke i Orbit 20)

Nødlys Nej

DALI Ja (Gælder ikke i Orbit 20)

1-10V Nej

Winsta Nej

IP-klasse -

LED
Orbit

Type Watt (W) Lumen (lm) CRI Kelvin (K) Vægt (kg) Mål Ø x H (mm)

Orbit 20 12 1300 ≥80 3000 195 x 75

Orbit 30 16 1350 ≥80 3000 300 x 125

Orbit 30 23 1900 ≥80 3000 300 x 125

Orbit 30 33 2500 ≥80 3000 300 x 125

Orbit 40 19 2600 ≥80 3000 425 x 125

Orbit 65 37 5200 ≥80 3000 650 x 112

Orbit 90 80 10000 ≥80 3000 900 x 112

H
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Montering af lamper: 

1. Det runde hvide dæksel, løsnes ved at dreje det mod urets retning, hvorefter det kan løftes 

fra væggen/loftet. 

 

2. Ledningen fra lampen føres gennem hullet i det runde hvide dæksel. 

 

3. Ledningen afisoleres og monteres efter følgende farve kombination: 

 

Brun: M1 

Blå: N 

Gul/grøn:  

 

  Gul/grøn Blå Brun 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Nogle lamper leveres uden den gul/grønne ledning, i disse tilfælde skal der blot ses bort fra denne ledning). 

 

4. Ledningen trækaflastes ved hjælp af den hvide klemme (se den sort pil). 

 

5. Det runde hvide dæksel monteres igen over lampeudtaget. 
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Brug og vedligeholdelse af boligen  

  28-09-2017/KAKB  

Forbrugsmålere 
 
Beskrivelse 

I boligen er der installeret målere til vand og el.  
 
Brug 

Det er en god ide at følge sit forbrug for der kan være mange penge at spare, hvis 
du bliver bevidst om forbruget. Og samtidig kan du skåne klimaet og miljøet.  
 
Opdag lækager 

Hvis der pludselig er et stigende forbrug uden at du kan komme i tanke om en for-
klaring kan det betyde at der er en utæthed i dine vandinstallationer eller at dit toilet 
eller vandhane løber.  
Kontakt så straks dit driftspersonale i afdelingen. 
 

Vandmålerne 

Vandmålerne er placeret i tekniklem i køkkenet. Vand-
målerne bliver aflæst af driftspersonalet, som derfor skal 
have adgang til boligen.  
 
 

 

Elmåler 

Som beboer står du selv for at tilmelde dig et elselskab og derved er det også be-
boeren som står for aflæsning af elmålerne. Denne aflæsning bliver varslet af det 
valgte elselskab. 
 
Beboerens vedligeholdelse 

 Beboeren har ingen umiddelbar vedligeholdelse af forbrugsmålerne. Men det 
anbefales at holde øje med forbruget. 

 Beboeren skal aflæse elmåleren. 
 
Afdelingens vedligeholdelse 

 Det er afdelingens ansvar at få foretaget service, kontrol og udskiftning af alle 
forbrugsmålere der benyttes til afregning. 
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Væghængt vandlås til vaskemaskine  
 
Beskrivelse  

Der er i alle badeværelser installeret afløb til vaskemaskiner. Ønskes der opstillet 
en vaskemaskine, skal man bruge følgende vandlås; Gerberit nr. 152.768.11.1 med 
VVS-nr. 188957.040.  
Afløbet og vandlåsen er til dagligt vedligeholdelsesfrit, men er vandlåsen stoppet 
skal den renses.  
 
Rensning af afløb til vaskemaskine 

Løber vandet over skal vandlåsen renses efter følgende fremgangsmåde: 

 
1. Afdækningskappen fjernes og afløbet løsnes fra væggen ved at udtage skru-

erne  
2. Adskil den øverste del af afløbet (tilslutning) fra vandlåsen med hænderne 
3. Skru toppen af vandlåsen af og rens den under rindende vand 
4. Skru hætten på igen og saml resten af afløbet. 

 
Afløbet er udført i blød plastik, og man skal derfor være påpasselig med, at man 
ikke bruger for mange kræfter, når man skiller og samler afløbet.  
 
Den hvide skive, der ses på billederne ovenover, skal fjernes ved tilslutning af va-
skemaskine.  
 
Mange vaskemaskiner i Danmark bliver solgt uden en 
jordforbindelse i stikket, selvom det er et lovkrav at va-
skemaskinen skal tilsluttes med denne forbindelse. Det 
er vigtigt, at man her køber en omformer med tre stik, før 
man sætter vaskemaskinen til strøm. 
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Beboerens vedligeholdelse  

 Beboeren har ansvaret for at rense vandlåsen til vaskemaskinen når denne 
er tilstoppet. 
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Ringeklokke 
 

Beskrivelse 

Ringeklokken er udført i et sort design og er trådløs. 
 
 
Vedligeholdelse 

Der er ingen fast vedligeholdelse i forbindelse med rin-
geklokkerne, dog skal batterierne skiftes efter behov. 
 
Modtagerboksen indenfor døren bruger standard AA bat-
terier. For at skifte batterierne nedtages boksen ved at 
skubbe den op og hive den udad. Under dækslet på 
bagsiden kan batterierne udtages. 

 
Ringetrykket aftages ved at klikke den af nedefra. Ringetrykket sidder godt fast, 
men man skal passe på, at man ikke ødelægger holderen.  
Ringetrykket bruger nogle specielbatterier, som kan afhentes på ejendomskontoret. 
Efter udskiftning af batterier klikkes ringetrykket på holderen igen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beboerens vedligeholdelse  

 Det er beboerens ansvar at udskifte batterier efter behov. 
 
Afdelingens vedligeholdelse 

 Afdelingen indkøber specielbatterier til uddeling efter behov. 
 Afdelingen har ansvaret for at udskifte defekte komponenter.  
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Fugtalarm 
 

Beskrivelse 

Fugtalarmen fra Felson er placeret i teknikskakten med 
adgangslem i hjørnet af køkkenet. Fugtalarmen opda-
ger utætheder i vandrørene og advarer beboerne ved at 
udsende en konstant sirene.  
 
 

 
Ved alarm 

Hvis alarmen lyder skal ejendomskontoret kontaktes øjeblikkeligt. Hvis driftsperso-
nalet er forhindret i at komme øjeblikkeligt, kan sirenen stoppes ved at trække stik-
ket ud af kontakten og fjerne batteriet. Batteriet befinder sig under dækslet på bag-
siden af fugtalarmen.  
 
I tilfælde af, at fugtalarmen lyder fordi der er sprunget et vandrør, skal der lukkes af 
for vandet i boligen. Vejledningen til dette kan findes i afsnittet ”Brugsvandsanlæg”. 
 
 
Vedligeholdelse 

Fugtalarmen er tilsluttet elnettet og backup batteriet kan derved holde i mange år 
afhængigt af om der forekommer strømafbrydelse eller andet. Det er anslået at bat-
teriet vil holde i mindst 5 år.  
Fugtalarmen vil udsende en alarm, når batteriet skal udskiftes. Denne alarm lyder 
som hyletonen, der lyder når der er fugt i teknikskakten, men den vil ikke være kon-
stant. Der vil altså være nogle sekunders pause imellem hyletonen, når batteriet 
skal skiftes. 
Batteriet er af typen 9V. litiumbatteri. 
 
 
Beboerens vedligeholdelse  

 Beboer varsler ejendomskontoret ved alarm. 
 Beboer har ansvaret for at udskifte batteri i fugtalarmen. 

 
Afdelingens vedligeholdelse 

 Afdelingen har ansvaret for at udskifte defekte komponenter. 
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Brugsvandsanlæg 
 
Beskrivelse 

I hjørnet af køkkenet er der adgang til brugsvandsanlægget igennem en tekniklem. 
Brugsvandsanlægget er alle de rør der leder varmt vand op til din lejlighed. I teknik-
skakten er der mulighed for at lukke for vandet i boligen. I nogle boliger sidder disse 
ventiler til aflukning af vandet i stedet under vasken i køkkenet og i hyblerne er de 
placeret i hjørnet ved tekøkkenet.  

 
Brug 

Brugsvandsanlægget må ikke røres medmindre der akut er 
brug for at lukke for vandet. 
Vandet lukkes på de to ventiler bag de isolerede rør i lemmen 
(se billede). 
 

 

 

 

 

Vedligeholdelse 

Der er ingen vedligeholdelse for brugsvandsanlægget, men melder fugtalarmen om 
fugt, skal ejendomskontoret straks kontaktes 
 

Beboerens vedligeholdelse 

 Beboer varsler ejendomskontoret ved alarm fra fugtalarmen.  
 
Afdelingens vedligeholdelse 

 Det er afdelingens ansvar at udskifte og reparere defekte komponenter og 
rør.  
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Malede overflader  
 
Beskrivelse 

Boligen har malede vægge, lofter, paneler, karme og skyggelister. 
 
Vægge i gang              Dyrup Robust 10, lys råhvid   
Badeværelsesloft         Dyrup Robust 5, lys råhvid  
 
Brug 

Beboeren skal vedligeholde og rengøre alle malede overflader i bo perioden. 
 

Rengøring 

Såfremt de malede vægge og lofter er blevet lettere snavset rengøres disse med 
en fugtig klud.  
 
Lofterne i badeværelserne er gipsplader og er vedligeholdelsesfrit.  
 

Beboerens vedligeholdelse 

 Det er beboerens ansvar at rengøre malede overflader i boperioden. 
 
Afdelingens vedligeholdelse 

 Boligafdelingen foretager en normalistandsættelse af din bolig, når du flytter. 
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Fliser og klinker 
 
Beskrivelse 

Fliser og klinker i badekabinerne har været tilvalg under byggesagen og vil derfor 
ikke være ens i alle badeværelser, men rengøring og vedligeholdelse af fliser og 
klinker er ens for alle typer. 
 

Brug 

Badeværelserne er forsynet med fliser på vægge og 
gulve.  
Bag fliserne er væggene og gulve forsynet med en våd-
rumsmembran, som ikke må brydes. Det er derfor ikke 
tilladt at bore i væggen i badekabinen. 
 
Rengøring 

Den daglige rengøring kan gøres med et alkalisk (med 
en pH-værdi over 8) rengøringsmiddel uden plejemidler. 
Der må aldrig benyttes skuremidler eller slibende svam-
pe ved rengøring af fliser og klinker. 
Spuler man gulvet ved rengøring må man ikke lade van-
det løbe ud på trægulvet. Man skal derfor være varsom 
når man spuler gulvet. 

Afhængigt af vandets hårdhedsgrad og brugen af rummet skal der regelmæssigt 
foretages en afkalkning af overflader, der belastes med vand: 
- Rengør overfladen med et alkalisk rengøringsmiddel. 
- Skyl efter med vand. 
- Påfør kalkfjerner på overfladen. Lad det virke i 5 minutter. Skrub herefter over-

fladen let med en hård børste eller en ikke-ridsende skuresvamp.  
- Skyl overfladerne af. 
 
Gamle kalkaflejringer  
Fremgangsmåden er den samme som ovenfor og processen gentages indtil be-
lægningen er væk. 
 
Vedligeholdelse 

Elastiske fuger i samlinger skal jævnligt besigtiges for utætheder. Opstår der huller, 
revner eller svind i fugen skal driftspersonalet kontaktes for udbedring. Det er des-
uden vigtigt at lufte ud efter bad eller gulvvask. En god ventilation forebygger alger 
og svampe i de elastiske fuger. 
Forekommer der pludselige skader eller revner i fliseoverfladerne kontaktes drifts-
personalet for udbedring. 
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Beboerens vedligeholdelse 

 Det er beboerens ansvar at efterse og rengøre fuger og fliseoverflader, samt 
ventilere badeværelset efter brug. 

 
Afdelingens vedligeholdelse 

 Afdelingen har ansvaret for at udskifte de elastiske fuger ca. hvert 10. år eller 
efter behov. 

 Afdelingen udskifter eller reparerer beskadigede eller defekte overflader.  
 
Bilag: Mira – pleje af keramiske fliser 
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Døre 
 
Beskrivelse 

  
Hoveddøre Fabriksmalede døre fra Sweedor af typen Advanced Line 

yderdør 2090. Malet med RAL 7021. 
 

Rengøring  

I første omgang rengøres malede, finerede og laminatdøre med klud og varmt 
vand. Efter behov kan der anvendes de i husholdningen normalt forekommende 
vaske, opvaske- og øvrige milde rengøringsmidler. Anvend aldrig ståluld, skurepul-
ver eller andre rengøringsmidler med slibende effekt, da det medfører slibepletter 
og ødelægger dørens overflade. Fedtpletter, skosværte og lignende tørres af med 
kunststof-cleaner. Stærkere opløsningsmidler må ikke anvendes. Umiddelbart efter 
rengøring skal overfladen – uanset anvendte metoder – altid tørres af. 
 

Der må ikke bruges have-slange/højtryksrenser til rengøringen, da dette kan resul-
tere i utæthed og der må heller ikke benyttes petroleumsbaserede produkter, da 
man så risikerer af gummilisten krymper. 
 
Brug 

På indersiden af hoveddøren er der langs listen lavet et mindre hulrum, som er 
nødvendigt for at ventilere konstruktionen. Det er derfor ikke tilladt at fuge langs 
listen.   
 
Vedligeholdelse  

Minimum en gang årligt skal foretages smøring af alle bevægelige dele ved hængs-
ler og lukke/låsebeslag. Der smøres med syrefri olie fra f.eks. spraydåse med tyndt 
rør. Se billedillustrationerne nedenfor.  
 
Indvendige rammer og karme males efter behov. Tætningslister, glaslister, greb og 
hængsler må ikke malerbehandles.  
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Beboerens vedligeholdelse 

 Det er beboerens ansvar at rengøre alle vinduer og døre i boperioden.  
 
 
 
Afdelingens vedligeholdelse 

 Afdelingen efterser og smører gående vinduer og døre i facade årligt. Kræver 
adgang til boligen. 

 Afdelingen reparerer eller udskifter defekte dele. Eks. Udv. fuger, hængsler, 
greb, tætningslister og glasbånd. 

 Afdelingen udskifter punkterede ruder. 
 
Bilag: Vedligeholdelse af Swedoor Advanced Line 14 
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Vedligeholdelse af nye ADVANCE-LINE yderdøre 

Malede yderdøre  
Produkterne er malet med vejrbestandige malinger, som opfylder strenge krav til dækkeevne, 
ridse- og slitagebestandighed og udseende samt høj bestandighed over for de fleste 
husholdningskemikalier, olier og opløsningsmidler. 

 

Reparationer 
Mindre skader repareres nemmest med en pensel og alkyd- eller akrylmaling til udendørs brug i en 
passende kulør og glans. 
Større skader kræver som regel spartling, slibning og total ommaling. Udfør først en test på et 
mindre parti, f.eks. på dørens bagkant, for at sikre, at det tiltænkte produkt er forenligt med den 
oprindelige overfladebehandling. 
Undgå at male i regn eller når produktet er fugtigt. 
 

Rengøring 
Brug almindeligt forekommende rengøringsmidler (ikke alkaliske), eksempelvis opvaskemiddel. 
Ved skimmelangreb anvendes et rengøringsmiddel der fjerner svampesporer. Brug ikke midler 
som kan ridse eller opløse overfladen. Undgå derfor opløsningsmidler, skurepulver, ståluld mv. 
Overfladen fugtes nedefra og op, men rengøres oppefra og ned; ellers risikerer man, at der opstår 
rande. Tør efter. 

Vedligehold 
Som regel kræves der kun rengøring , medmindre der er opstået skader eller døren har været 
udsat for unormal slitage. For at bevare produktets glans anbefales dog en årlig behandling med 
en almindelig autovoks. Det gør også rengøringen lettere. 
Placeringen af produktet i bygningen og klimaforhold – disse faktore påvirker produktets finish. En 
sydvendt dør/karm kræver hyppigere vedligeholdelse end en nordvendt dør/karm.  
Panel dør lakeret: 
Produktet er bejdset og efterfølgende lakeret, som gør produktet vejrbestandigt. 

 

Reparationer 
Skader repareres nemmest med et reparationssæt som består af bejdse og lak – kan rekvireres hos 
Swedoor Jeld-Wen. 
Større skader kræver som regel slibning, der slibes let med fint sandpapir. Slibestøvet børstes og 
tørres væk. Derefter påføres bejdse og lak.  
Undgå at male i regn eller når produktet er furtigt. 
 

Rengøring 
Brug almindeligt forekommende rengøringsmidler (ikke alkaliske), eksempelvis opvaskemiddel. 
Ved skimmelangreb anvendes et rengøringsmiddel der fjerner svampesporer. Brug ikke midler 
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som kan ridse eller opløse overfladen. Undgå derfor opløsningsmidler, skurepulver, ståluld mv. 
Overfladen fugtes nedefra og op, men rengøres oppefra og ned; ellers risikerer man, at der opstår 
rande. Tør efter. 

Vedligehold 
Som regel kræves der kun rengøring , medmindre der er opstået skader eller døren har været 
udsat for unormal slitage.  
Placeringen af produktet i bygningen og klimaforhold – disse faktore påvirker produktets finish. En 
sydvendt dør/karm kræver hyppigere vedligeholdelse end en nordvendt dør/karm.  
 
 

Bundstykke  
Bundstykket er overfladebehandlet med træolie, som har en god rådbeskyttende virkning. 

Rengøring 
Støves eller tørres af med en let fugtig klud. 

Vedligehold 
Som regel kræves der kun let rengøring, medmindre der er opstået skader eller bundstykket har 
været udsat for unormal slitage. Om nødvendigt kan bundstykket også slibes let med fint 
sandpapir. Slibestøvet børstes og tørres væk. Derefter påføres træolie eller transparant 
træbeskyttelse beregnet til indendørs brugt såfremt træbundstrk sidder indvendigt/ til udendørs  
brug såfremt træbundstykket sidder udvendigt, til overfladen er mættet. 
 
 
 
Sparkeplade: 

Rengøring 
Støves eller tørres af med en let fugtig microfiber klud. 

Vedligehold 
Som regel kræves der kun let rengøring, medmindre der er opstået skader eller sparkepladen har 
været udsat for unormal slitage. 
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Badeværelsesinventar  
 
Beskrivelse 

Meget af inventaret i badeværelserne har været tilvalg under byggesagen, derfor 
bliver denne vejledning en generel vejledning i vedligeholdelse af sanitet.  
 
Brug og vedligehold 

Håndvask og vandhane 

På vandhanen er der monteret et filter (perlator) som 
jævnligt skal renses alt efter vandets hårdhed og for-
brug. Perlatoren skrues af i hånden eller ved hjælp af 
nødvendigt værktøj med et stykke stof som mellemlæg. 
Perlatoren skal lægges i afkalkningsmiddel eller eddike-
syre i ca. 2 timer, derefter skylles den grundigt og skrues 
på med hånden. 

 
Vandlås under vask skal renses hver 6. måned.  
Vandlåsen renses ved at plastiksamlingen under vasken 
skilles ad. Før rensningen påbegynder placeres der en 
tom spand under plastiksamlingen, så vandet i vandlåsen 
kan hældes deri. Der er to områder på vandlåsen som 
kan skrues på, som er markeret på det vejledende bille-
det her. 
Ved at dreje her kan plastiksamlingen fjernes fra syste-
met, dog skal man her passe på, at vandet i samlingen 
ikke hældes ud på gulvet men i stedet ned i spanden. 
Herefter renses slangen med vand og almindelig opva-
skesæbe.  
 

OBS! Pga. forskellige tilvalg, ser vandlåsen ikke således ud i alle boliger. Fælles er 
dog at der vil være to steder, man kan skrue af, som ligner de markerede på bille-
det ovenover. 
 
Toilet og cisterne 

Toilettet er vandbesparende og har to-skyls funktion. 
Det er vigtigt at toilettet bruges korrekt og at der ikke skylles andet end toiletpapir 
ud i toilettet, da dette kan medføre forstoppelse. 
Er toilettet stoppet lokalt, kan du benytte en ”svupper” til at rense toilettet. Hjælper 

dette ikke kontaktes driftspersonalet. 
 
Løber toilettet skal du hurtigst muligt rette henvendelse til dit driftspersonale. Et lø-
bende toilet medfører store unødige vandspild. Toilettet løber hvis der konstant er 
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uro på overfladen eller hvis der jævnligt kommer brune kalkaflejringer på bagsiden 
af kummen. Du kan også undersøge om dit toilet løber ved at sætte et stykke toi-
letpapir på kummens bagside når toilettet ikke er i brug. Bliver papiret vådt, er toilet-
tet utæt. 
 

Øvrigt inventar 

Toiletrulleholder, kroge og indbygget spejl må ikke fjernes eller udskiftes uden tilla-
delse. 
 

Rengøring sanitet 

For at holde den almindelige glasur ren og fri for kalk og rust, 
er det vigtigt at anvende de rette rengøringsmidler. 
Til renholdelse af toiletkummen indvendig, er det nødvendigt 
at anvende et rengøringsmiddel som indeholder syre (citron-
syre, eddikesyre eller fosforsyre ), ellers vil det kalkholdige 
vand afsætte kalkaflejringer, som med tiden bliver svære at 
fjerne. Spred rengøringsmidlet på glasuroverfladen, under 
skylleranden og i kummen. Lad midlet virke nogle minutter, 
hvorefter der anvendes en stiv børste eller skuresvamp til at 

rense af med. Skyl derefter skålen ren med vand. Rengøring af sanitetsglasur, bør 
foretages mindst en gang om ugen. 
 

Rengøring af armaturer og inventar 

Rengøring foretages med almindelige rengøringsmidler 
beregnet til sanitet. Ved jævnlig aftørring og rengøring 
undgås kalkaflejringer.  
Anvend aldrig skuremidler, slibende svampe, opløs-
ningsmidler eller syreholdige rengøringsmidler, samt 
kalkfjerner, husholdningseddike og rengøringsmidler 
med eddikesyre til rengøringen. 

 
Beboerens vedligeholdelse 

 Det er beboerens ansvar at rengøre og vedligeholde inventar, sanitet og ar-
maturer efter anvisningerne i boperioden. 

 
Afdelingens vedligeholdelse 

 Afdelingen udskifter defekte komponenter. 
 
Bilag: D&V på Laufen produkter 

DV.616977300 Cisterne 
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Møbelsæt bestående af håndvask og 

underskab med 1 låge           

• Mål 50 x 36 cm 

• Hvid    

• 1 låge med integreret greb 

• Ridsefast, fugtafvisende og UV-bestandig folie   

• 3D monteringsbeslag   

• Ekskl. pladsbesparende vandlås til afløb i væg 

 

• Håndvask  

• VVS-nr. 62 6926.000   

 

• Underskab  

• VVS-nr. 78 2250.250  venstrehængslet     

• VVS-nr. 78 2250.350  højrehængslet    

 

2 

LAUFEN PRO-N  
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Håndvask, Compact version            

• Mål 60 x 42 cm 

• Med hanehul og overløb   

• God afsætningsplads   

• VVS-nr. 62 6947.000 
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LAUFEN PRO  
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Drift og vedligeholdelse        
Rengøringsvejledning      

   
 

• Rengøring af keramik   
 

• Til daglig rengøring af alle synlige overflader, 
brug kun en blød fugtig klud eller vaskeskind.    
 

• Til genstridige pletter anvendes almindelige 
rengøringsmidler opblandet i lunkent vand. 
 

• Alle synlige overflader skal eftertørres med en tør 
fnugfri klud eller håndklæde.   
 

 

 

• Rengøring af møbler 

 
• Til daglig rengøring af alle synlige overflader, 

brug kun en blød fugtig klud eller vaskeskind. 
 

• Alle synlige overflader skal eftertørres med en tør 
fnugfri klud eller håndklæde.   
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Ophængning i badekabine 
 
Det er ikke tilladt at bore i vægge, loft eller gulv i badekabinen. 
 
Ønskes det at hænge hylder eller andet op i badekabinen, skal der tages kontakt til 
ejendomskontoret. 
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