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1. Säkerhetsföreskrifter 
 
 

Säkerhet  
Luftvärmeaggregat LVHA-Q6 får inte användas av barn eller person med 
nedsatt fysisk och/eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om 
dom inte har delgivits tillräckliga anvisningar och instruktioner av den/dom 
personer kapabla att ansvara för deras säkerhet. Den person som handhar 
utrustningen skall även vara väl införstådd med riskerna vid användandet. 
 
Barn skall inte tillåtas få åtkomst till aggregatet, får ej heller utföra 
rengöring/underhåll utan övervakning. 
 
Vid installation, service eller filterbyte då en eller båda luckorna skall monteras 
ner skall strömmen till aggregatet brytas helt. Om stickkontakt finns skall denna 
dras ut och vid fast installation skall säkringarna till aggregatet brytas i 
elcentralen. 
 
All elinstallation skall utföras av behörig elektriker 
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2. Aggregatuppbyggnad 

 
Uppbyggnad 
Luftvärmeaggregatet LVHA-Q6 består av två enheter en FTX-del och en Värme-
del. 
 

FTX-delen innehåller värmeväxlare, frånluftsfläkt, tilluftsfläkt, filter, 
styrutrustning och förvärmningsbatteri.  
FTX-delen är husets ventilationssystem och ventilerar huset med tilluft och 
frånluft med värmevärmeåtervinning, ett så kallat FTX-system. 
 
Värme-delen innehåller tilluftsfläkt, värmebatteri och styrutrustning. 
Värme-delen är husets värmesystem. 
 

Anslutningslåda är ett tillbehör och används när luftvärmeaggregatet skall 
anslutas med plåtkanaler. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Samtliga dessa delar kan monteras i höger resp. vänsterutförande. 

FTX-del 

Värme-del 

Anslutningslåda 
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Användning 
Luftvärmeaggregatet LVHA-Q6 är framtagit för utbyte av befintliga  
luftvärmesystem så som Husqvarna QVLV6 och Riquma QVLV6. 

Placering 
Luftvärmeaggregatet LVHA-Q6 är avsett att placeras på samma plats som 
befintligt luftvärmeaggregat QVLV6 har varit monterat. 
På framsidan krävs ett fritt utrymme på 700 mm för att kunna byta filter, 
demontera fläktplåtar och värmeväxlare. Aggregatets handhavandepanel sitter 
undertill aggregatet och behöver således också fritt utrymmer för åtkomst av 
såväl installatör som slutanvändare. 

Hölje 
Luftvärmeaggregatet LVHA-Q6 är uppbyggt av dubbla plåtar med 
mellanliggande kondens- och ljudisolering. Ytterhöljet är pulverlackerat i vitt 
utförande. Inspektionsluckorna är försedda med barnsäkra lås.  

Filter 
FTX-delen är som standard försett med filter på tilluftsidan (filterklass F7) och på 
frånluftssidan (filterklass M5). För Värme-delen är filtret placerat i befintligt 
cirkulationsdon och har filterklass G80. 
Samtliga dessa filter beställs av PBH Produkter AB 

Fläktar 
Samtliga fläktar i Luftvärmeaggregatet LVHA-Q6 är EC fläktar, vilka har högre 
verkningsgrad än konventionella AC-fläktar. Detta innebär att de använder 50-
60% mindre energi än AC fläktar. 

Förvärmningsbatterier 
FTX-delen är som standard försett med förvärmningsbatteri, detta för att 
undvika att isbildning sker på värmeväxlaren. 

Värmeväxlare 
Värmeväxlaren är så kallad motströmsvärmeväxlare vilket innebär att 
inget överläckage sker mellan till – och frånluft. 
Vid sidan av värmeväxlaren finns ett by-pass spjäll som gör att luften kan 
passera vid sidan av värmeväxlaren för att undvika att värmeåtervinning sker 
sommartid. 
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Styrutrustning 
FTX-delen och Värme-delen har sina styrutrustningar åtkomlig från undersidan 
av respektive aggregatdel. 
Genom att demontera respektive täcklucka är all nödvändig information synlig i 
displayen och alla inställningar kan göras genom knapptryckningar. 
Se meny under Inställningar. 

Värmebatteri 
I Värme-delen för Luftvärmeaggregatet LVHA-Q6 är ett värmebatteri installerat 
vilket har en värmeeffekt på 6 kW. 
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3. Monteringsanvisning 
 

Allmänt 

Demontering aggregatdelar 

Börja med att demontera befintligt aggregat och dess 
upphängningsanordningar. 
 

Är befintligt aggregat anslutet med fiberkanaler skall dessa vara kvar. 
Befintlig uteluftskanal, frånluftskanal och avluftskanal skall också vara kvar. 
 

Är befintligt aggregat anslutet med plåtkanaler skall frånluftskanalen, 
uteluftskanalen, avluftskanalen, cirkulationskanalen och tilluftskanalerna vara 
kvar. 
 
 

Höger eller vänsterutförande 
Börja med att bestämma om Luftvärmeaggregatet LVHA-Q6 skall vara i 
höger- eller vänsterutförande. 
Luftvärmeaggregatet LVHA-Q6 är vid leverans i högerutförande. 
 
Ett vänsterutförande erhålls genom att inspektionsluckorna byter sida. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Framsida högerutförande  
 



 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Baksida högerutförande  
 

Framsida Vänsterutförande  
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Montering av skensystemet 
 
Börja med att montera skensystemet för FTX-delen i taket enligt beskrivning 
nedan. Montera därefter skensystemet för Värme-delen i FTX-delens 
skensystem samt i taket.  
 

 
 
 

1. Montera fast skensystemet för FTX-delen i taket med medföljande 
monteringsskruv. Skruvhål är förborrade i skensystemet och dessa 
stämmer överens med de reglar som det befintliga aggregatet har varit 
monterat i. 
 
Tänk på att frånluftskanalen skall sitta i kanaluttaget i skensystemet. 
Avståndet från skenan till närliggande vägg skall vara samma för hela 
skenans längd. 
 
 
 

 
 

  

 
 

Samma avstånd till vägg 

Kanaluttag  
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2. Skjut därefter in skensystemet för värmedelen i FTX-delens skensystem. 
Skruva fast värmedelens skensystem i taket med montageskruv.  
 
 

  

Montering av FTX-delen 
 

1. Lyft upp FTX-delen och skjut in sidan med styrpinnarna i skensystemet så 
att den vilar på skensystemet med styrpinnarna.  
Eftersom denna del är tung kan man med fördel ta ut t.ex. värmeväxlaren för att 
minska på vikten vid montage. 

  
 

 
 

2. Lyft upp andra sidan av FTX-delen så att den passar med frånluftskanalen 
samt hålen i skensystemet. Skruva fast FTX-delen på båda sidor med 
medföljande skruv (dessa skruv har platt huvud).  

 

 
 
 
 Skruva fast FTX-delen med 

medlevererade skruv. 
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Montering av Värmedelen  
 

1. Demontera fläkten genom att tag isär snabbkontakterna för el-matningen 
och dra fläkten rakt ut.  
 

2. Lyft upp värmedelen bredvid FTX-delen. För först in matningskablen in i 
värmedelen. Skjut sen in värmedelen mot FTX-delen så att styrpinnarna 
passar in i skruvhålen och konsolen på värmedelen passar in i takskenan 
(enligt bilden nedan). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3. Skruva ihop värmedelen och FTX-delen med medlevererade skruvar.  
 

 

Konsol värmedel 

Matningskabel 

Takskena 
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4. Klistra fast isolering i värmedelen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

5. Montera tillbaks fläkten. 
 

Isolering 
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Montering av Anslutningslåda (tillbehör) 
I de fall där aggregatet skall anslutas till plåtkanaler behövs tillbehöret 
Anslutningslåda installeras. I de fall där aggregatet skall anslutas till befintliga 
fiberkanaler behövs inte detta tillbehör. Fiberkanalerna ansluts då direkt till 
värmedelen. 
 
För montering av Anslutningslåda, följ instruktionerna nedan. 
 

1. Det finns fyra anslutningsalternativ på cirkulationsluften, välj det som 
passar. Tryck ut anslutningen som valts med handen. 

 
 

 
 

 
2. Skär bort packningen från plåten med kniv. 
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3. Montera medlevererad stos på anslutningslådan. 
 

 
 
 

4. Skruva fast vinkeljärnet på anslutningslådan. 
 

5. Luft upp anslutningslådan på plats och skruva ihop med värmedelen. 
Skruva fast konsolen i taket med medlevererade montageskruv.  
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6. Klistra fast resterande isoleringsbitar i anslutningslådan. 
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Inkoppling av el 
Inkoppling av el skall utföras av behörig installatör.  
 

1. Anslut matningskabeln för FTX-delen med matningskabeln som går från 
värmedelen (skruvkontakt). 
 

2. Bestäm på vilken sida anslutningskabeln för 3-fas skall vara och drag 
denna genom medlevererad kabelförskruvning i värmedelen (vid punkt a 
nedan). 

 
3. För därefter in kabeln i El-lådan (punkt b nedan). 

 
 
 
 

 
 
 
 
Låt kabeln vara så att den kommer ut på undersidan av aggregatet i tillräcklig 
längd för inkoppling till befintlig uttag.  
 
 
 
 
 

b 

a 
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Anslutning av el-matning till i El-Lådan till värmedelen 

 
 
 
 
Punkt c: Kabelförskruvning. 
Punkt d: Inkopplingsplint. Inkoppling sker enligt märkning på plinten 
 

 

c 

d 
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Montering av uteluftskanal och avluftskanal 

 

 
 
 
Anslut uteluftskanalen och avluftskanalen till befintliga kanaler. 
Båda kanalerna skall vara kondensisolerade lika befintligt utförande. 

 
 
 

Anslutning kondensvatten 
 

 
 
 
 
 
Kondensvattenledning ansluts till befintlig ledning. 
Kondensvattenledningen skall vara försedd med vattenlås innan ledningen 
mynnar ut i golvbrunn. Vattenlåset skall vara en bra bit under aggreaget för att 
undvika att vatten sugs in i aggregatet vid drift. 
 

Anslutningspunkt 
kondensvattenled

ning 

Uteluftskanal  

Avluftskanal  
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4. Injustering  
 

Definitioner 
Tilluft: Den luft som lämnar värmedelen och förser huset med luft och värme. 
Frånluft: Den luft som sugs ut från huset (badrum, kök, garderob etc). 
Cirkulationsluft: Den luft som cirkulerar från huset och direkt in i värmedelen. 
Uteluft: Den luft som kommer utifrån, in i FTX-delen för att sen blandas med 
cirkulationsluften i värmedelen. 
Avluft: Den luft som kommer från huset och som har passerat igenom 
värmeväxlaren. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tilluft Frånluft 

Cirkulationsluft Uteluft Avluft 
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Kapacitetsdiagram Tilluft  

 
Fläkten är steglöst reglerbar inom markerat område 
Kurva 1. = 50 %      Kurva 2. = 60 %      Kurva 3. = 70 %      Kurva 4. = 80 %     Kurva 5. = 90 %                                                           
  
 

Kapacitetsdiagram Frånluft och Uteluft 

 
Fläkten är steglöst reglerbar inom markerat område 
Kurva 1. = 40 %      Kurva 2. = 50 %      Kurva 3. = 60 %      Kurva 4. = 70 %  
Kurva 5. = 80 %      Kurva 6. = 90 % 
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Injustering luftflöden 

 
Injustering av luftflöden skall ske enligt husets ventilationsritning. 
Om ventilationsritning saknas kan detta ske enligt följande: 
 

Frånluftsflöde 

Beräknas genom att ta husets storlek gånger 0,35 l/s och m² golvyta. 
Om huset är på 160 m² ger detta 160 x 0,35 = 56 l/s 
 

Uteluftsflöde  

Uteluftsflödet skall vara ca 10 % lägre än frånluftsflödet. 
I detta exempel blir uteluftsflödet 56 x 0,9 = 50 l/s. 
 

Tilluftsflöde 

Cirkulationsflödet skall vara 25 % mer än uteluftsflödet. 
I detta exempel blir då cirkulationsflödet 50 x 1,25 = 63 l/s. 
  
Tilluftsflödet skall vara cirkulationsluftflödet + Uteluftsflödet 
Tilluftsflödet blir i detta exempel 63 + 50 = 113 l/s 
 



 
22 

Injustering frånluftsflöde i FTX-delen 
 

Inställning frånluftsfläkt 

Tag bort hatten på mätuttagen 3 och 4 på inspektionsluckans utsida enligt bild 
nedan. 
Stäng inspektionsluckan och anslut ett mätinstrument för att mäta 
differenstrycket över värmeväxlaren. 
Gå in i diagrammet nedan till önskat luftflöde. I vårt exempel är frånluftsflödet 
56 l/s, detta ger att differenstrycket skall vara 85 Pa.  
Starta aggregatet och läs av differenstrycket.  
I servicemenyn 11 ökas resp. minskas frånluftsflödet genom att trycka på plus 
eller minus på manöverpanelen, justera tills rätt differenstryck erhållits. 
 
 
 

 
 
 

 
Differenstryck över värmeväxlaren  

     

 

1 

4 

3 

2 
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Inställning uteluftsfläkt 

Tag bort hatten på mätuttagen 1 och 2 på inspektionsluckans utsida enligt bild 
nedan. 
Stäng inspektionsluckan och anslut ett mätinstrument för att mäta 
differenstrycket över värmeväxlaren. 
Gå in i diagrammet nedan till önskat luftflöde. I vårt exempel är uteluftsflödet 
52 l/s, detta ger att differenstrycket skall vara 75 Pa.  
Starta aggregatet och läs av differenstrycket. 
I servicemenyn 13 ökas resp. minskas frånluftsflödet genom att trycka på plus 
eller minus på manöverpanelen, justera tills rätt differenstryck erhållits. 
 
 
 

 
 
 
 

Differenstryck över värmeväxlaren  

 
 

1 

4 

3 

2 
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Injustering tilluftflöde och cirkulationsluftsflöde i Värme-delen 
 

Alternativ 1 

Mät luftflödet över samtliga tilluftsdon och summera dessa delflöden. 
Ligger det totala tilluftsflödet över resp. under det angivna tilluftsflödet på ritning 
ändras detta genom att gå in i servicemeny 12. 
 
Ökas resp. minska tilluftsflödet genom att trycka på plus eller minus på 
manöverpanelen, justera tills rätt luftflöde erhållits. 
 

Alternativ 2 

Ett annat sätt att justera tilluftsflödet är att luftflödet över cirkulationsdonet mäts 
upp. 
 
Justera detta flöde genom att öka resp. minska tilluftsfläkten i servicemeny 12. 
Cirkulationsflödet skall vara minst 25 % över uppmätt uteluftsflöde i FTX-delen. 
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5. Menysystem och Principschema  

FTX Delen 

Principschema 

 

  
 
GT1    Temperaturgivare tilluft 
GT3    Temperaturgivare Uteluft 
TF       Tilluftsfläkt 
FF       Frånluftsfläkt 
FV       Förvärmningsbatteri 
SP1      Spjäll by-pass  
VVX   Värmeväxlare 

Reglerfunktion 

Den varma frånluft som lämnar huset förvärmer den kalla uteluft som kommer in 
i huset via värmeväxlaren.  

Fryskyddsfunktion 
Om temperaturen ej kan hållas över inställt värde (8°C) på GT1 börjar FV att 
värma. När FV värmer 100% minskar hastigheten på TF stegvis ner till 
minhastighet om så behövs. Räcker inte detta börjar även FF att minska 
hastigheten stegvis. 
När värmebehovet minskar går sekvensen åt motsatt håll 

By-Pass funktion 
När det är varmare i tilluften än inställt börvärde kommer ett by-pass spjäll att 
öppnas så att uteluften går förbi värmeväxlaren och ingen återvinning sker. Är 
det kallare i tilluften än inställt börvärde kommer by-pass spjället att stänga igen 
och värmeåtervinningen startas igen.  
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Inställningar – FTX-delen 

För att komma in i servicemenyn hålls pilknappen intryckt i 5 sek. 
 
Menyn stegas igenom med pilknappen.  
Ändring av önskat värde sker med + knapp eller – knapp. För att återgå till 
huvudmenyn hålls pilknappen intryckt i 5 sek. 
 
Aggregatet återgår automatiskt till huvudmenyn efter 10 minuters inaktivitet. 
 
Normalvisning huvudmeny visar börvärde/ärvärde temperaturen vid GT1 
(rumstemperatur). 
 
 
Meny Fabriksinst. min/max Förklaring 
N 23.0 10/30 Börvärde GT1, om meny 18=1 Ärvärde GT1  
FL.   Visning filterlarm (återställs med -/+ i 3sek) 
GF1   Visas om fel på givare GT1 
GF3   Visas om fel på givare GT3 
F1   Visas om fel på frånluftsfläkten  
 
 
 
Servicemenyer (tillgång via att pil-knappen hålls inne i 5 sekunder) 
 
Parameter Fabriksinställning Förklaring 

1   Visning aktuell temperatur GT1  

3   Visning aktuell temperatur GT3 

4   Visning aktuellt läge SD1 

5   Visning aktuell hastighet fläkt FF 

6   Visning aktuell hastighet fläkt TF 

7   Visning av aktuellt värde elpatron FV 

10 40% Inställning lågt flöde fläkt FF 

11 70% Inställning normalflöde fläkt FF 

12 40% Inställning lågt flöde fläkt TF 

13 50% Inställning normalflöde fläkt TF 

14 8°C Inställning temperatur Start Lågt flöde TF/FF 

16 15 min Tid i minuter mellan 10%-steg lågt/högt flöde 

17 3 min Tid i minuter för ändring av värmesignal 10% enheter 

18 6 mån Filtervakt (tid i månader) 

19 0 Visning i grundmeny bör- (0) eller är- (1) värde 
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Inkoppling Hårdvara 

Ingångar Svagström 
pol 
1-2 GT1 FV-givare 22k NTC typ 200 232 
5-6 GT3 Ute-givare 22k NTC typ 200 232 
7-8  Fläktåterkoppling TACHO 

Utgångar Svagström 
pol 
11-12 FF 0-10V styrning fläkt FF 
13-14 TF 0-10V styrning fläkt TF 
 

Starkström 
CP By-Pass spjäll 
N Nolla 
L Fas in 230VAC 
N Nolla in  
N FV Nolla 
FV FV EL fas triac 900W/230VAC 
 
       

Omvandlingstabell för givare 
NTC22k kOhm  
0 66,3  
10 41,8  
20 27,1  
30 18,0  
40 12,2  
50  8,5  
60  6,0  
 
OBS givaren måste kopplas loss från reglercentralen för att kunna 
resistansmätas. 
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Värmedelen 

Principschema 

 

 
 
 
GT1 Temperaturgivare före VB 
GT2 Temperaturgivare efter VB 
VB Värmebatteri (6000W) 
TF Tillfuftsfläkt 
 
 

Reglerfunktion 

Reglerutrustningen mäter temperaturen vid GT1 (rumstemperaturen), om 
temperaturen är under satt börvärde börjar värmebatteriet att stegvis värma tills 
önskad temperatur är uppnådd.  
 
Om temperaturen efter värmebatteriet blir över inställt värde (meny 15) ökas 
fläkthastigheten på TF för att kunna avge större värmemängd i tilluften. 
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Inställningar - Värmedelen 

För att komma in i servicemenyn hålls pilknappen intryckt i 5 sek. 
 
Menyn stegas igenom med pilknappen.  
Ändring av önskat värde sker med + knapp eller – knapp. För att återgå till 
huvudmenyn hålls pilknappen intryckt i 5 sek. 
 
Aggregatet återgår automatiskt till huvudmenyn efter 10 minuters inaktivitet. 
 
Normalvisning huvudmeny visar börvärde/ärvärde temperaturen vid GT1 
(rumstemperatur). 
 
Möjliga visningar i huvudmenyn 
21 Visning av börvärde/ärvärde temperatur GT1 
FL Visning filterlarm ( Återställ. Tryck – och + i 3sek ) 
GF1 Givarfel på GT1 
GF2 Givarfel på GT2 
 
Servicemenyn 
 
Parameter Fabriksinställning Förklaring 

1   Visning aktuell temperatur GT1  

2   Visning aktuell temperatur GT2 

6   Visning aktuell hastighet fläkt TF 

8   Visning aktuellt värde Värmesignal (EV) 

12 45% Inställning normalt flöde fläkt TF 

13 99% Inställning maxflöde fläkt TF 

15 50°C 
Inställning temperatur vid GT2 där fläkthastigheten ska öka 
till maxflöde  

16 10 min 
Inställning av antal minuter innan ändring av hastighet på TF 
då temperaturen är över inställt värde i meny 15 

17 30 min Tid i minuter för ändring av värmesignal 10% enheter 

18 6 Filtervakt (tid i månader) 

19 0 Visning i grundmeny bör- (0) eller är- (1) värde 
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Inkoppling Hårdvara 

Ingångar Svagström 
pol 
1-2 GT1 Givare 22k NTC typ 200 232 
3-4 GT2 Givare 22k NTC typ 200 232 

Utgångar Svagström 
pol 
11-12 TF 0-10V styrning fläkt TF 
15-16 VB 0-10V till TRIAC styrning 
 

Starkström 
N Nolla 
L Fas in 230VAC  
N Nolla in  
       

Omvandlingstabell för givare 
NTC22k kOhm  
0 66,3  
10 41,8  
20 27,1  
30 18,0  
40 12,2  
50  8,5  
60  6,0  
 
OBS givaren måste kopplas loss från reglercentralen för att kunna 
resistansmätas. 
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6. Tekniska data 

Måttuppgifter  

FTX-delen och Värme-delen monterade ihop. 
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Måttuppgifter anslutningslåda 
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Elektriska data    

FTX-delen  

Tilluftsfläkt  169 W              
Frånluftsfläkt 169 W            
Förvärmare  600 W   
Spjäll  2 W          
Anslutningseffekt 940 W     
       

Värme-delen 

Tilluftsfläkt  182 W             
Värmebatteri 6000 W                                     
Anslutningseffekt 6182 W     
   
Total effekt  7122 W 
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Elschema Värmedelen 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
        

 
  

F1 sitter i ellådan och skyddar tryckgivaren mot 
överström (kortslutning). 
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Elschema FTX delen 
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Temperaturverkningsgrad 

 
 

 
Tilluftstemperaturverkningsgraden är mätt med 10 % mer frånluft än tilluft. 
Exempel : Vid ett frånluftflöde på 55 l/s blir temperaturverkningsgraden 91 % 
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7. Drift- och skötselinstruktioner 
 

Temperaturinställning 
Den temperatur som normalt visas i displayen i värmedelen är den önskade 
tilluftstemperaturen. 
Tilluftstemperaturen ändras genom att trycka på plus-knappen för att öka 
temperaturen, för att minska temperaturen, tryck på minus-knappen. 
 

Inställning av fläktar 
Aggregatet är försedd är totalt försedd med 3st EC-fläktar som har 0-10 V 
styrning från reglerenheterna. Inställning av fläktar sker genom att gå in i menyn 
på de två styrkorten. 
 
Elektriska ingrepp, mätningar och liknande arbetsuppgifter får endast utföras av 
utbildad personal med nödvändiga kvalifikationer tex. elektriker 

 

Driftinstruktioner FTX-delen 
Efter injustering av behörig ventilationsinstallatör krävs inga åtgärder av 
brukaren förutom att regelbundet byta filter. All temperaturinställning sköts på 
värmedelen. 
  

Skötselinstruktioner 

Underhåll av fläktar 

Innan service, underhåll eller reparation påbörjas måste aggregatet göras 
spänningslöst. Om stickkontakt finns skall denna dras ut och vid fast installation 
skall säkringarna till aggregatet brytas i elcentralen. 
Fläktarna skall rengöras vid behov för att bibehålla kapaciteten och undvika 
obalans med onödiga lagerskador som följd. Fläktarnas lager är underhållsfria.  
Vid rengöring av fläktarna får högtryckstvätt eller starka lösningsmedel ej 
användas. 
Rengöring måste ske på ett sådant sätt att fläkthjulets balansvikter ej rubbas 
eller fläkthjulet skadas. Kontrollera att inga missljud hörs från fläkten. 
Felsökning av fläktar 

Kontrollera att det finns spänning till fläktarna.  
Bryt spänningen och kontrollera att fläkthjulet ej är blockerat. 
Om ingen av dessa åtgärder hjälper, kontakta din fläktleverantör. 
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Demontering fläktar 

Bryt spänningen till aggregatet. Om stickkontakt finns skall denna dras ut och 
vid fast installation skall säkringarna till aggregatet brytas i elcentralen. 
Demontera värmeväxlaren enligt beskrivning nedan. 
Lossa fläktsladdarna från kopplingsplinten.  
Drag därefter fläktplåten rakt ut. Fläkten är nu åtkomliga för demontering. 
 

Underhåll av värmeväxlare 

Värmeväxlaren är en motströmsvärmeväxlare med skilda luftströmmar vilket 
innebär att inget överläckage sker mellan till- och frånluft. Växlaren har inga 
rörliga delar. 
Rengör växlaren vid behov genom att duscha av den med varmt vatten. 

Demontering by-pass spjället och värmeväxlaren 

Bryt strömförsörjningen till aggregatet. Om stickkontakt finns skall denna dras ut 
och vid fast installation skall säkringarna till aggregatet brytas i elcentralen. 
Demontering av värmeväxlaren sker genom att först demontera elanslutningen 
till by-pass spjället på styrkortet. Lossa rattarna vid frånluftsfiltret, 
värmeväxlaren är nu lös för demontering. 
 

Filterlarm 

När texten i displayen visar ”FL” betyder detta filterlarm. Det har nu gått inställd 
tid och det är dags för översyn av filter. För Värmedelen gäller översyn var annan 
månad för FTX-delen gäller översyn var 6’e månad. Vid filterbyte skall 
aggregatet försättas spänningslöst. Om stickkontakt finns skall denna dras ut 
och vid fast installation skall säkringarna till aggregatet brytas i elcentralen. 
 

Underhåll cirkulationsfilter  

Rengör genom att dammsuga cirkulationsfiltret. 
Återställ filterlarmet genom att hålla + och – knappen på värmedelen intryckta i 
tre sekunder. 
 

Översyn av filter för uteluft och frånluft  

Var 6’e månad skall en översyn av filter i FTX-delen ske. Bedöms filtren som 
skitiga och fulla av smutsiga partiklar skall filtren bytas mot nya filter. Om de 
fortfarande ser bra ut behövs inga nya filter. Dock gäller att dessa filter skall 
bytas minst 1 gång per år. 
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Filterbyten 

För att inte äventyra funktioner så som ökad energiförbrukning samt att 
fläktarna skall fungera felfritt skall filterbyte ske minst en gång om året. 
En komplett filtersats består av två kassettfilter och skall beställas  
hos PBH Produkter AB eller genom en av PBH Produkters godkänd installatör 
för att produktgarantin skall gälla. 
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7. Garantibestämmelser       
 

Detta är ett utdrag ur våra garantibestämmelser. För fullständiga villkor, se AA VVS 09. 
Om anvisningarna i denna dokumentation ej följs är PHB Produkters åtagande enligt 
dessa bestämmelser ej bindande. På grund av den snabba utveckling förbehålles rätten 
till ändringar i specifikationer och detaljer. 
 

För samtliga produkter som marknadsförs av PBH Produkter AB lämnas garanti för 
Konstruktions- fabrikations- eller materialfel under 2 år räknat från installationsdagen 
Under förutsättning att produkten är installerad i Sverige. 
 

PBH Produkter åtar sig att under denna tid avhjälpa eventuella uppkomna fel, antingen 
genom reparation eller utbyte av produkten. I samband med dessa åtgärder står PBH 
Produkter även för transportkostnader samt övriga åtaganden enligt AA VVS 09. 
 

Om köparen själv önskar åtgärda ett eventuellt fel skall produkten dessförinnan 
besiktigas av oss eller av oss utsedd person. Särskild överenskommelse ska träffas om 
reparation och kostnader.  
 

Fel utgör, enligt fackmans bedömning, avvikelse från normal standard. Fel eller 
bristfällighet som uppkommit genom onormal påverkan, såväl mekanisk som 
miljömässig, är ej att anses som garanti.  
 

Produkter ansvarar således inte om felet beror på onormala eller varierande 
vattenkvaliteter, som till exempel kalkhaltigt eller aggressivt vatten, elektriska 
spänningsvariationer eller andra störningar. 
  
 PBH Produkter ansvarar ej heller för fel om installations- och/eller skötselanvisningarna 
inte har följts.  
 

Vid mottagande av produkten ska denna noga undersökas. Om fel upptäcks ska         
detta reklameras före användandet av produkten. I övrigt ska fel reklameras omedelbart.  
 

PBH Produkter ansvarar ej för fel som inte reklamerats inom 2 år från     
installationsdagen.  
    
PBH Produkter ansvarar ej för så kallade indirekta skador, det vill säga skada på annan 
egendom än produkten, personskada eller förmögenhetsskada, så som affärsförlust eller 
förlust på grund av driftsstopp eller dylikt. 
 

PBH Produkter ansvar omfattar ej heller ersättning för eventuell ökad   
energiförbrukning orsakad av fel i produkten eller installationen. Därför är det viktigt att 
köparen fortlöpande kontrollerar energiåtgången efter installation. 
Om något verkar tveksamt skall, i första hand, installatören kontaktas. I övrigt gäller 
bestämmelserna enligt AA VVS 09 
  
Vid behov av översyn eller service som måste utföras av fackman, rådgör med din 
installatör. I första hand ansvarar han för att erforderliga justeringar blir gjorda. 
 
Vid felanmälan skall installatör/återförsäljare kontaktas. De tar kontakt med PBH   
Produkter som då behöver uppgifter om problemets art, produktens     
tillverkningsnummer och installationsdatum. 
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8. Injusteringsprotokoll 

 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

         

Fastighetsbeteckning   Typ av aggregat Utfört av   Datum 

               

      LVHA-Q6         

                  

         

Rum Projekterat Uppmätt    Rum Projekterat Uppmätt 

  Frånluft l/s Frånluft l/s      Tilluft l/s Tilluft l/s 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Summa flöde          Summa flöde     

         

Inställning frånluftsfläkt i %................  Inställning tilluftsfläkt i %................ 

         

      

Inställning frånluftsfläkt i %................  
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PBH PRODUKTER AB   TEL 0303 - 36 62 01 
  
KVARNVÄGEN 3   E-POST info@pbh.se 
 
445 57 SURTE   Hemsida www.pbh.se 

mailto:info@pbh.se
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Garantiregistrering 
 

Fylls i omgående på vår hemsida genom att: 
 

 
Skanna QR koden nedan 

 

 
 
 

eller  
 

gå direkt in på  
https://pbh.se/produktregistrering  

 
 
 
 
 

Möjligheten finns också att fylla uppgifterna på nästa sida och skicka in till: 
 

PBH Produkter AB 
Kvarnvägen 3 
445 57 Surte 

 
 

 
 
 
Garanti: För samtliga produkter lämnas garanti för konstruktions- fabrikations- eller 
materialfel under 2 år räknat från installationsdagen. Vid regelbundna filterbyten enligt 
manualen gäller 5 års garanti. 
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Garantiregistrering 
 

PBH Produkter AB, Kvarnvägen 3, 445 57 Surte 
 
 
Installationsdatum 20____- _____-_____ 
 
Modellbeteckning: LVHA-Q6 Serienummer_________________ 

 
Produkten är installerad hos 
 
Namn_________________________________  Telefon_________________________
       
Adress_________________________  Postnummer & ort_______________________ 
 
E-post________________________________ 
     
 
Produkten är installerad av 
 
Namn________________________________________________ 
 
Företag ______________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________ 
Garanti: För samtliga produkter lämnas garanti för konstruktions- fabrikations- 
eller materialfel under 2 år räknat från installationsdagen. Vid regelbundna 
filterbyten enligt manualen gäller 5 års garanti. 
 


