
För installatörer

Demonteringsanvisning

recoVAIR
VAR.../4

SE, FIsv

Demonteringsanvisning

Utgivare/tillverkare

Vaillant GmbH
Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid
Tel. +49 21 91 18‑0 Fax +49 21 91 18‑28 10
info@vaillant.de www.vaillant.de



Innehåll

2 Demonteringsanvisning recoVAIR 0020228430_00

Innehåll

1 Säkerhet................................................................ 3

1.1 Åtgärdsrelaterade varningsanmärkningar ............. 3

1.2 Allmänna säkerhetsanvisningar............................. 3

1.3 Föreskrifter (riktlinjer, lagar, normer) ..................... 3

2 Hänvisningar till dokumentation........................ 4

2.1 Följ anvisningarna i övrig dokumentation .............. 4

2.2 Förvaring av dokumentation .................................. 4

2.3 Anvisningens giltighet ............................................ 4

3 Produktbeskrivning............................................. 4

3.1 Symboler på produkten ......................................... 4

3.2 CE-märkning.......................................................... 4

4 Elektrisk avinstallation........................................ 4

4.1 Koppla från produkten ........................................... 4

5 Lossa anslutningarna till produkten.................. 4

5.1 Lossa rörledningar ................................................. 4

5.2 Lossa kondenslås/torrlås....................................... 4

6 Demontering väggenhet (VAR 260(360)/...) ....... 4

6.1 Erforderliga verktyg................................................ 4

6.2 Uppbyggnad produkt ............................................. 5

6.3 Häng av produkten ................................................ 5

6.4 Öppna produkten................................................... 6

7 Kundtjänst ............................................................ 9

8 Återvinning och avfallshantering....................... 9



Säkerhet 1

0020228430_00 recoVAIR Demonteringsanvisning 3

1 Säkerhet

1.1 Åtgärdsrelaterade
varningsanmärkningar

Klassificering av handlingsrelaterade var-
ningar
De handlingsrelaterade varningarna är klassi-
ficerade med varningssymboler och signalord
enligt allvarlighetsgraden för möjlig fara:

Varningssymboler och signalord
Fara!
omedelbar livsfara eller fara för all-
varliga personskador

Fara!
Livsfara pga. elektrisk stöt

Varning!
Fara för lättare personskador

Se upp!
Risk för skador på föremål eller miljö

1.2 Allmänna säkerhetsanvisningar

1.2.1 Fara på grund av otillräcklig
kvalifikation

Montering och demontering, installation, idrift-
tagning, underhåll, reparation och urdrifttag-
ning får bara utföras av installatörer, som
förfogar över tillräckliga kvalifikationer, som
beaktar alla anvisningar, som medföljer pro-
dukten, som arbetar enligt moderna tekniska
standarder och som följer alla gällande direk-
tiv, normer, lagar och andra föreskrifter.

1.2.2 Livsfara pga. elektrisk stöt

Om du rör vid spänningsförande komponen-
ter föreligger livsfara pga el.

Innan du utför arbeten på produkten:

▶ Dra i nätkontakten.
▶ Gör produkten spänningsfri genom

att alla strömförsörjningar kopplas
från (elektrisk avskiljning med minst 3
mm kontaktavstånd, t.ex. säkring eller
ledningsskyddsbrytare).

▶ Säkra mot oavsiktlig påslagning.
▶ Vänta i minst 3 minuter tills kondensato-

rerna har tömts.

1.2.3 Risk för skador vid transport på
grund av hög produktvikt

▶ Minst två personer ska utföra transporten.

1.3 Föreskrifter (riktlinjer, lagar, normer)

▶ Beakta nationella föreskrifter, normer, rikt-
linjer och lagar.
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2 Hänvisningar till dokumentation

2.1 Följ anvisningarna i övrig dokumentation

▶ Följ alltid de driftinstruktioner och installationsanvisningar
som medföljer systemets komponenter.

2.2 Förvaring av dokumentation

▶ Lämna över denna anvisning och all övrig dokumentation
till användaren.

2.3 Anvisningens giltighet

Denna anvisning gäller endast för:

Artikelnummer – produkt

Giltighet: Sverige

Sverige

VAR 260/4 0010016044

VAR 260/4 E 0010016352

VAR 360/4 0010016043

VAR 360/4 E 0010016353

Artikelnummer – produkt

Giltighet: Finland

Finland

VAR 260/4 0010016044

VAR 260/4 E 0010016352

VAR 360/4 0010016043

VAR 360/4 E 0010016353

3 Produktbeskrivning

3.1 Symboler på produkten

Symbol Betydelse

Öppning för tilluftsfilter

Öppning för frånluftfilter

3.2 CE-märkning

 

CE-märkningen dokumenterar att produkten i enlighet med
typskylten uppfyller de grundläggande krav som ställs av
tillämpliga direktiv.

Försäkran om överensstämmelse finns hos tillverkaren.

4 Elektrisk avinstallation

4.1 Koppla från produkten

▶ Dra ut elkontakten från det jordade vägguttaget (230 V)
eller stäng av produkten via ledningsskyddsbrytaren (be-
roende på land).

4.1.1 Skilj produkten från strömförsörjningen
från det fasta elnätet

Gäller vid: Produkten fast ansluten till elförsörjningen (beroende på land)

▶ Ta bort produktens nätanslutningskabel från den allpo-
liga elektriska avskiljningen (t.ex. ledningsskyddsbry-
tare).

– Kontaktöppning för elektrisk avskiljning: ≥ 3 mm

▶ Skilj produkten från skyddsledaren.

5 Lossa anslutningarna till produkten

5.1 Lossa rörledningar

▶ Lossa alla förbindelser mellan produkten och anslutna
rörledningar enligt gällande föreskrifter.

5.2 Lossa kondenslås/torrlås

1. Töm kondenslåset/torrlåset.

2. Lossa förbindelsen mellan kondenslås/torrlås och pro-
dukten.

6 Demontering väggenhet
(VAR 260(360)/...)

6.1 Erforderliga verktyg

– Torx-nyckel T25

– Torx-nyckel T30

– Torx-nyckel T40
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6.2 Uppbyggnad produkt

1

2

3

4

9

10

8

7

6

5

11

1 Kopplingsbox

2 Drifttryckvakt

3 Tilluftsfilter

4 Framluftsfilter

5 Drifttryckvakt

6 Entalpi-värmeväxlare

7 Bypass (omgivning
värmeåtervinning)

8 Manöverpanel

9 Filter frånluft

10 Filter tilluft

11 Frostskyddselement
(tillval)

6.3 Häng av produkten

Fara!
Risk för skador på grund av hög vikt vid
avhängningen!

Produkten väger 41 kg. När du hänger av
produkten kan den lätt glida ur händerna
vilket leder till skador.

▶ Minst två personer ska utföra avhäng-
ningen.

A

B

▶ Häng av produkten på det sätt som visas på bilden.
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6.4 Öppna produkten

4x

T 25

90°

C

E

A

A
B

D

G

H

F

▶ Öppna produkten på det sätt som visas på bilden.

6.4.1 Ta bort manöverfältet

A

B

▶ Ta bort manöverfältet på det sätt som visas på bilden.

6.4.1.1 Ta bort manöverfältets kretskort

1. Öppna manöverfältet.

A

B

2. Ta bort manöverfältet kretskort såsom visas på bilden.

6.4.2 Ta bort filtren

▶ Ta bort till- och frånluftsfiltren såsom visas på bilden.
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6.4.3 Ta bort värmeväxlaren

▶ Ta bort värmeväxlaren såsom visas på bilden.

6.4.4 Lossa insticks- och kabelförbindningarna i
anslutningsområdet

AB

1. Öppna anslutningsområdets täckskydd såsom visas på
bilden.

2. Lossa alla insticks- och kabelförbindningar såsom visas
på bilden.

6.4.4.1 Ta bort fläktarna

A

B

1. Ta bort fläktarna ovanför åtkomsten till värmeväxlaren
såsom visas på bilden.

2. Efterdra kablarna till fläktarna.

6.4.4.2 Ta bort frostskyddselementet

1. Ta bort frostskyddselementet på det sätt som visas på
bilden.

2. Efterdra kabeln till frostskyddselementet.

6.4.5 Ta bort bypass och fuktsensor

1. Lossa stickanslutningen från bypassmotorn och fukt-
sensorn.

2. Ta bort komponenterna på det sätt som visas på bilden.
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6.4.6 Ta bort temperaturgivare

1. Lossa stickanslutningarna från temperaturgivarna.

2. Ta bort temperaturgivarna på det sätt som visas på
bilden.

6.4.7 Ta bort driftstryckvakter

1. Lossa stickanslutningarna från driftstryckvakterna.

2. Ta bort driftstryckvakterna på det sätt som visas på
bilden.

6.4.8 Ta bort kretskort

T 25

4x

B

A

D

C

1. Öppna kopplingsskåpen såsom visas på bilden.

2. Lossa samtliga stick- och kabelförbindningar från
kretskortet.

A

B

3. Ta bort kretskortet på det sätt som visas på bilden.

6.4.9 Ta bort anslutningsområdets kretskort

▶ Ta bort kretskortet på det sätt som visas på bilden.
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6.4.10 Ta bort kåpan

A

A

B

C

T 25

▶ Ta bort beklädnadsdelar på det sätt som visas på bilden.

7 Kundtjänst

Giltighet: Finland

Kontaktadresser för vår kundtjänst hittar du på baksidan
angiven adress eller på www.vaillant.fi.

Giltighet: Sverige

Vaillant Group Gaseres AB sköter garanti reparationer, ser-
vice och reservdelar för Vaillant produkter i Sverige;

Telefon: 040 803 30

8 Återvinning och avfallshantering

Avfallshantering av förpackningen
▶ Avfallshantera emballaget enligt gällande föreskrifter.

▶ Följ alla relevanta bestämmelser.
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Vaillant Group Gaseres AB

Norra Ellenborgsgatan 4 S-23351 Svedala

Telefon 040 803 30 Telefax 040 96 86 90

info@vaillant.se www.vaillant.se

Vaillant Group International GmbH

Berghauser Strasse 40 42859 Remscheid

Telefon 021 91 18‑0
info@vaillant.de www.vaillant.com

© Dessa anvisningar, eller delar av dem, skyddas av upphovsrätten och får inte mångfaldigas eller distribueras
utan skriftligt godkännande från tillverkaren.
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