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0   Esipuhe
Tämä ohjekirja sisältää ohjeet sekä käyttäjää
Että asentajaa varten.
Lue tämä käyttöohje huolella ennen laitteen
Käyttöönottoa tai asennustöiden aloittamista.

- Käyttäjä: kappaleet 1 ja 2
- Asentaja: Kappaleet 1 ja 3
Tämä ohjekirja sisältää kaiken vaadittavan
Tiedon laitteen turvalliseen ja oikeaan
Asennukseen ja käyttöön sekä 
Kunnossapitoon. Tuotekehityksen johdosta 
Laitteesi Comfoair 550 saattaa erota hieman 
Tässä ohjekirjassa kuvatusta laitteesta. 
Pidätämme myös oikeuden muuttaa kaikkia
Tietoja tässä ohjekirjassa, ilman erillistä 
Ilmoitusta.

1 Johdanto
Tämä osa sisältää yleiset tiedot  
lämmöntalteenotto- Ja ilmanvaihto-
Laitteesta Comfoair 550

1.1 CE-merkintä
Comfoair 550-koneen tunnistelaatta 
Kuvassa 1.

1.2 Takuu

Yleiset tiedot
Takuu on valmistajan takuuehtojen mukainen.
Takuuaika alkaa kun laite on otettu käyttöön,
mutta kuitenkin aina viimeistään kuukausi 
laitteen toimituksesta.

Takuu kattaa osien/materiaalien vaihtamisen, 
mutta ei sisällä työstä aiheutuvia kuluja. Takuu 
on voimassa ainoastaan kun valmistajan 
asennus- ja käyttöohjeita on todistetusti 
noudatettu ja asennus ja käyttöönotto on 
suoritettu pätevän asentajan toimesta.

Takuuehdot
Takuu laitteelle on kaksi vuotta siitä kun laite on 
luovutettu asiakkaan käyttöön. Takuuta voidaan 
vaatia materiaali- ja valmistusvirheistä, jotka 
ilmenevät takuuaikana. Takuuvaatimuksen 
ollessa kyseessä Comfoairia ei saa poistaa eikä 
irrottaa asennuspaikastaan liman valmistajan 
kirjallista lupaa. Varaosien osalta takuu koskee 
vain niitä osia jotka ovat pätevän asentajan 
toimesta asennettuja. 

Takuu umpeutuu jos…
• Takuuaika on kulunut umpeen
• Laitetta on käytetty ilman alkuperäisiä 

comfoair-suodattimia
• Muita kuin valmistajan toimittamia osia on 

asennettu. 
• Laitetta on käytetty vastoin sen 

käyttötarkoitusta
• Muutoksia jotka eivät ole valmistajan 

valtuuttamia on tehty järjestelmään.
Comfoair on kehitetty ja valmistettu 
käytettäväksi tulo-
poistoilmanvaihtojärjestelmässä jossa on 
lämmön talteeenotto. Kaikki muu käyttö 
katsotaan laitteelle sopimattomaksi käytöksi ja 
voi aiheuttaa laite-, henkilö- tai muita vahinkoja, 
joista valmistaja ei ole vastuussa. Valmistaja ei 
myöskään ole vastuussa vahingoista jotka 
aiheutuvat seuraavista syistä:
• Ohjeiden ja/tai määräysten noudattamatta 

jättäminen
• Lisä- /varaosien asentaminen jotka eivät ole 

valmistajan toimittamia tai määrittämiä  
• Normaali kuluminen
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1.3 Turvallisuus

Turvallisuusmääräykset
Noudata aina tässä ohjekirjassa annettuja 
turvallisuusmääräyksiä. Määräysten 
noudattamatta jättäminen voi johtaa 
loukkaantumiseen tai laitteelle aiheutuviin 
vahinkoihin. 

Jollei tässä ohjeessa toisin mainita, ainoastaan 
valtuutettu pätevä asentaja on oikeutettu 
asentamaan, ottamaan käyttöön ja huoltamaan 
Comfoair 550-laitetta.

• Comfoair 550 asennus tulee tehdä 
rakennusmääräyksiä noudattaen.

• Noudata aina turvallisuusmääryksiä, 
varoitusmerkkejä, huomioita ja tässä 
ohjekirjassa kuvattuja muita ohjeita.

• Pidä tämä ohjekirja laitteen lähettyvillä koko 
sen käyttöiän

• Puhdistettaessa tai vaihdettaessa 
suodattimia sekä kanavia tai venttiilejä 
puhdistettaessa on noudatettava tarkasti 
ohjeita.

• Älä muuta tässä asiakirjassa esitettyjä 
määritelmiä.

• Älä tee muutoksia Comfoair 550-koneeseen.
• Taataksesi että laite tarkistetaan 

säännöllisesti on mahdollista tehdä huolto-
/ylläpitosopimus. Kysy tarkempia atietoja
valtuutetuista asentajista ja lvi-liikkeistä 
alueellasi. 

Turvalaitteet ja toimet

• Comfoair 550 ei voi avata ilman työkaluja
• On varmistettava että puhaltimiin ei pääse 

koskemaan käsin. Siksi vähintään 900 mm 
kanavat on liitettävä laitteeseen.
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2 Käyttöohjeet

Onnittelut, olet Comfoair 550 ilmanvaihtokoneen 
omistaja. Toivotamme teille miellyttävintä 
asumismukavuutta terveellisen ja 
energiatehokkaan ilmanvaihtojärjestelmän myötä. 

2.1 Toimintojen määrittely
Comfoair tarjoaa seuraavat toiminnot:

• Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto
• Lämmöntalteenotto
• LTO:n ohitus, luonnollista viilentämistä varten
• Jäätymisenesto
• Tulisijatoiminto
• Jäätymisenestolaite (ulkoinen, optio)
• 0-10 V tulpiste
• Maalämmönvaihdin (optio)
• Kosteuden talteenottava lämmönvaihdin. 

Nämä ominaisuudet ovat kuvattuina lyhyesti 
seuraavissa kappaleissa.

2.2 Tulo- ja poistoilmanvaihto lämmön 
talteenotolla

Comfoair 550 on suunniteltu tarjoamaan 
koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla. 
Koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla 
huolehtii jäteilman poistamisesta asunnon tiloista 
kuten esim. Keittiöstä, WC:stä sekä pesuhuoneesta 
sekä raikkaan ulkoilman tuomisesta oleskelutiloihin 
kuten olohuoneeseen, makuuhuoneisiin ja 
lastenhuoneisiin. Rako huoneiden välisien ovien alla 
varmistaa hyvän ja tasapainoisen ilmankierron 
asunnossa. 

Yleisesti ilmanvaihtojärjestelmä koostuu 
seuraavista osista:
• Comfoair 550 (A)
• Kanavisto tuloilmalle, mitä kautta raitis 

ulkoilma puhalletaan asuntoon (B) sekä 
poistoilmalle, mitä kautta jäteilma 
puhalletaan ulos (C).

• Tuloilmalaitteet/venttiilit keittiössä, 
pesuhuoneessa, vessassa ja tarvittaessa 
muussa tilassa (E)

2.3 Lämmöntalteenotto

Ilmanvaihdon lisäksi Comfoair 550 ottaa 
poistoilman lämmön talteen ja siirtää sen sisään 
puhallettavaan ulkoilmaan. Näin ilman 
lämmittämiseen ei tarvitse käyttää energiaa.
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2.4 Langaton (RF) ohjaus (valinnainen)
Ilmanvaihdon asentoja on mahdollista säätää
yhdellä tai useammalla langattomalla kytkimellä.
Se on mahdollista jos laitteeseen on liitettynä 
Comfosense-paneeli.

2.5 Anturilla varustettu liesituuletin (valinnainen)
Ilmanvaihtojärjestelmään on mahdollista asentaa
liesituuletin anturilla.

Liesituuletinta ei saa koskaan liittää
samaan hormistoon kuin Comfoair 550.

Liesituuletin poistaa ruoanlaitosta
aiheutuvia hajuja.
Anturilla varustettuja liesituulettimia on saatavilla 
neljänlaisia:
• Tyyppi 1 -> Mekaaninen virtakytkin.
- Poistoilmaventtiili toimii virtakytkintä
kääntämällä.
- Ilmanvaihtoasetuksen asettaminen
tulee tehdä Comfoairin kytkimellä;
• Tyyppi 2 ->Sähköinen virtakytkin.
- Poistoilmaventtiili toimii virtakytkintä
painamalla.
- Ilmanvaihtoasetuksen asettaminen
tulee tehdä Comfoairin kytkimellä;
• Tyyppi 3 -> Sähköinen virtakytkin, josta on 
yhteys laitteeseen.
- Poistoilmaventtiili toimii virtakytkintä
painamalla.
- Ilmanvaihtoasetus kytkeytyy automaattisesti
asetukseen "High";
• Tyyppi 4 -> 3-asentoinen kytkin, josta on liitäntä
ilmanvaihtokoneeseen.
- Poistoilmaventtiiliä ohjataan valitsemalla
ilmanvaihtoasetus liesikuvusta.
- Ilmanvaihtoasetus kytkeytyy automaattisesti
asetukseen "High".

Anturilla toimiva liesituuletin on osa 
ilmanvaihtojärjestelmää muttei osa Comfoair 550-
laitetta.

2.6 Jälkilämmitys
Ilmanvaihtojärjestelmään voidaan asentaa 
jälkilämmitin. Jälkilämmitin varmistaa, että 
tuloilma lämmitetään ennen kuin se 
puhalletaan asuintiloihin. Jälkilämmittimen
etuna on se, että tuloilma voidaan päästää
taloon suoraan asetetun mukavuuslämpötilan 
mukaisena. Se tarjoaa lisämukavuutta.
Jälkilämmitin toimii automaattisesti: aseta vain 
haluttu mukavuuslämpötila.



7

2.7 Ohitus viilennystä varten

Lämmön talteenoton ohitusta käytetään 
viilentämään taloa kesällä. Kesäöisin viileä 
ulkoilma ohittaa lämmönvaihtimen ja viilentää 
näin rakennusta ja sen sisäilmaa. Ohitus on 
automaattinen. Käyttäjän tarvitsee ainoastaan 
asettaa mukavuuslämpötila, jonka mukaan laite 
pyrkii toimimaan. 

2.8  Jäätymisenesto
Comfoair 550 on varustettu 
jäätymisenestotoiminnolla. Jäätymisenesto on 
automaattinen turvatoiminto joka pienentää 
ulkoilman puhallusta suhteessa poistoilman 
puhallukseen kun jäätymisen vaara todetaan.

2.9  0-10 V tulopiste

Comfoair 550 on varustettu 0-10V tulopisteillä. 
Laitteeseen on mahdollista liittää erilaisia 
ohjaimia ja antureita näihin tulopisteisiin. 
Muutamia esimerkkejä alla:

• CO2-anturi; ilmanvaihton ohjaus 
hiilidioksiditason mukaan.

• Kosteusanturi; ilmanvaihdon ohjaus 
kosteustason mukaan.

2.10  Maalämmönvaihdin (MLV, optio)
Ilmanvaihtojärjestelmä voidaan vaihtoehtoisesti 
varustaa maalämmönvaihtimella joka kerää 
maan lämpöä ja siirtää sen kiertopumpun avulla 
ulkoilmakanavassa olevaan patteriin. Tämän 
patterin avulla sisään puhallettava ulkoilma 
esilämmitetään- tai viilennetään ennen kuin 
ilma puhalletaan rakennukseen sisälle Comfoair
550 kautta. Maalämmönvaihdin toimii 
automaattisesti. 

2.11  Kosteuden talteenottava lämmönvaihdin 
(optio)

Comfoair 550 voidaan varustaa 
entalpiavaihtimella eli kosteuden 
talteenottavalla lämmönvaihtimella. 
Entalpiavaihdin auttaa sisäilman kosteustason 
säätämisessä, kuten myös kosteuden sitoman 
lämmön pitämisessä rakennuksen sisällä. Lisäksi 
entalpiavaihdin ei ole niin altis jäätymiselle kun 
vakiolämmönvaihdin. 

Muut optiot

Comfoair 550 on mahdollista saada myös 
seuraavat optiot:
• Liitäntä virheilmoitusten edelleen 

lähettämiseen
• Liitäntä puhaltimien sammuttamiseen
• Liitäntä laitteelle ulkoisen suodattimen 

likaantumisen virheilmoitusta varten

2.12  3-asentoinen kytkin

3-asentoisella kytkimellä voidaan säätää 
ilmanvaihdon määrää. Taloon voidaan asentaa 
yksi tai useampi 3-astenoinen kytkin.

• Asento 1 Matala. Ilmaa vaihtuu vähän. 
Tämä on oikea asento kun 
kukaan ei ole kotona.

• Asento 2 Normaali. Tätä käytetään 
normaalisti silloin kun ollaan 
kotona.

• Asento 3 Korkea. Käytä tätä kun ilmassa 
on paljon epäpuhtauksia, kun 
talossa on tavallista enemmän 
ihmisiä.

• Tehostus Lyhyt ilmanvaihdon tehostus
- tällä voit hetkellisesti vaihtaa 
enemmän ilmaa esim. ruokaa 
laittaessa.

3-astentoisessa kytkimessä on erillinen painike 
tehostukselle. Tehostuksen jälkeen Comfoair
550 palaa takaisin siihen asentoon joka oli 
aktiivinen ennen tehostustoiminnon 
käynnistämistä.
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2.13  Kylpyhuonekytkin
Kylpyhuonekytkintä voidaan käyttää 
tehostuksen käynnistämiseen. 
Kylpyhuonekytkin asennetaan useimmiten 
kylpyhuoneeseen poistamaan liika kosteus 
mahdollisimman nopeasti suihkussa käynnin 
jälkeen. Kylpyhuonekytkimiä on monta eri 
mallia, ja niitä ei siksi ole sen tarkemmin esitelty 
tässä. Tarvittaessa kylpyhuoneen kytkimen
voi kääntää päälle ja pois viiveellä, joka on
syötetty ohjausyksikköön.

2.14 Viiveajastimella
voidaan asentaa viive jonka jälkeen tehostus 
käynnistyy. Tämä tarkoittaa ettei tehostus 
käynnisty heti napin painalluksesta vaan se 
odottaa viiveajastimelle asetetun ajan kulumista 
loppuun.

Jos kylpyhuonekytkin on kytketty pois
päältä viiveajan aikana, laite jää nykyiseen
ilmanvaihtoasetukseen eikä käynnistä 
tehostusta.

Viiveajastin ei toimi kaiken tyyppisten 
kylpyhuonekytkinten kanssa (esim. 
pulssikytkimet). Näissä tapauksissa jätä 
viiveajastin asentoon 0.

Ylitysajastin varmistaa, ettei laite kytkeydy 
takaisin normaaliin (tai edelliseen) asetukseen 
kun se kytketään pois päältä, vaan se odottaa 
ensin ylitysajastimen ajan kulumista loppuun. 
Heti kun ohjelmoitu ylitysajastimen aika on 
täysi, Comfoair palaa normaaliin
(tai edelliseen) ilmanvaihtoasetukseen.

Jos kylpyhuoneen kytkin on käännetty pois
ohjelmoidun viiveajan aikana, ylitystoiminto
peruuntuu.

Valokytkin
Kylpyhuonekytkimen toiminnot voidaan myös 
integroida valokytkimeen.

2.16  Comfosense-ohjausyksikkö
Kylpyhuonekytkintä voidaan käyttää 
tehostuksen käynnistämiseen. 
Kylpyhuonekytkin asennetaan useimmiten 
kylpyhuoneeseen poistamaan liika kosteus 
mahdollisimman nopeasti suihkussa käynnin 
jälkeen. Kylpyhuonekytkimiä on monta eri 
mallia, ja niitä ei siksi ole sen tarkemmin esitelty 
tässä. Tarvittaessa kylpyhuoneen kytkimen
voi kääntää päälle ja pois viiveellä, joka on
syötetty ohjausyksikköön.

Viiveajastimella voidaan asentaa viive jonka 
jälkeen tehostus käynnistyy. Tämä tarkoittaa 
ettei tehostus käynnisty heti napin 
painalluksesta vaan se odottaa viiveajastimelle 
asetetun ajan kulumista loppuun.

Jos kylpyhuonekytkin on kytketty pois
päältä viiveajan aikana, laite jää nykyiseen
ilmanvaihtoasetukseen eikä käynnistä 
tehostusta.

Viiveajastin ei toimi kaiken tyyppisten 
kylpyhuonekytkinten kanssa (esim. 
pulssikytkimet). Näissä tapauksissa jätä 
viiveajastin asentoon 0.

Ylitysajastin varmistaa, ettei laite kytkeydy 
takaisin normaaliin (tai edelliseen) asetukseen 
kun se kytketään pois päältä, vaan se odottaa 
ensin ylitysajastimen ajan kulumista loppuun. 
Heti kun ohjelmoitu ylitysajastimen aika on 
täysi, Comfoair palaa normaaliin
(tai edelliseen) ilmanvaihtoasetukseen.

Jos kylpyhuoneen kytkin on käännetty pois
ohjelmoidun viiveajan aikana, ylitystoiminto
peruuntuu.

Valokytkin
Kylpyhuonekytkimen toiminnot voidaan myös 
integroida valokytkimeen.
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- Teksti
- Aika

- Arvo (ohjelma, parametri, lämpötila, aika)

- Celsiusastetta
- Prosenttia

- Liesituuletin
- Tulopuhallin päällä/poissa
- Poistopuhallin päällä/poissa

- Puhallinteho

- Yöviilennys aktiivinen

- Ulkoinen anturi ohjaa ilmamäärää

- Käynnistä aikaohjelma
- Lopeta aikaohjelma

- Lisää määrää
- Valitse seuraava aihe

- Pienennä arvoa
- Valite edellinen

- Shift
- Vahvista

- Automaattinen tila
- Manuaalinen tila

- Valitse valikko
- Poistu valikosta

3. Comfosense-näyttö
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3.1 Automaattinen tila

Automaattisessa tilassa ohjain kertoo missä 
tilassa ilmanvaihto pidetään. Oletustila 
ilmanvaihdolle on ”medium” eli 2. Kahdeksan 
poikkeusta tälle on säädettävissä.

Laite on automaattisessa tilassa kun nuoli 
osoittaa tilaa AUTO. Paina AUTO MAN, jos 
tahdot muuttaa tilaa.

Manuaalinen tila
Manuaalisessa tilassa laite ei säädä ilmamäärää 
viikko-ohjelman mukaisesti. 

Ohita väliaikaisesti:
Paina            tai            nostaaksesi tai laskeaksesi 
ilmavirtaa. 
Manuaalinen tila ylittää aikaohjelman. 
Näytöllä nuoli       vilkkuu kohdassa MAN. 
Seuraava ohjelma palauttaa automaattisen 
ohjelman takaisin.
Jos tahdot heti siirtyä takaisin automaattiseen 
tilaan niin paina AUTO MAN.

Jos tahdot pysyvästi manuaaliseen tilaan:
1. Paina AUTO MAN mennäksesi 

manuaaliseen tilaan
2. Paina           tai             lisätäksesi tai 

pienentääksesi ilmavirtaa.           

Musta nuoli        osoittaa nyt tilaa MAN

Laite pysyy manuaalisessa tilassa kunnes AUTO 
MAN – painiketta painetaan jälleen.

- Laite säätää itseään. Odota 
- kunnes tila on 0.

- Painikkeen toinen toiminto 
on aktiivinen

- Ajastin ohjaa ilmamääriä

- Liesituuletin on aktiivinen

- Tuloilmapuhallin on tilassa
- ”poissa”

- Poistopuhallin on tilassa 
”poissa”

- Ilmanvaihdon asetus 3

- Ilmanvaihdon asetus 2

- Ilmanvaihdon asetus 1

- Ilmanvaihdon asetus 
”poissa”

- Yöviilennys käytössä

- Laitteen tila manuaalien
- tai automaattinen
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Comfohood-ajastimen pois kytkentä

Tämä toiminto on käytössä vain Comfohood on 
kytketty laitteeseen ja sille on säädetty ajastin 
valikosta P20. 

Comfohoodin ajastimen käynnistäminen
1. Paina MENU. Näytölle tulee teksti HOOD.
2. Paina          ja valitse HOOD, TIMER
3. Paina OK. Näytölle tulee teksti TIMER ON.
4. Paina OK vahvistaaksesi. Näytölle tulee 

teksti OK 2 sekunnin ajaksi. 
Näytöllä lukee teksti TIMER.

Sammuta Comfohoodin ajastin

Comfohood sammuu itsestään kun asetettu 
viive ajastimesta valikossa P20 tulee täyteen.
Jos tahdot sammuttaa liesituulettimen heti:
1. Paina MENU. Näytölle tulee teksti HOOD.
2. Paina         ja valitse HOOD, TIMER.
3. Paina OK. Näytölle tulee teksti TIMER OFF.
4. Vahvista painamalla OK. Näytölle tulee 

teksti OK 2 sekunnin ajaksi. 

3.5  PARTY TIMER
Ilmanvaihdon asetusarvoa voi nostaa ennalta 
määritetyksi ajaksi. Tämä voi olla hyödyllistä kun 
tarvitaan isompaa ilman vaihtuvuutta lyhyeksi 
ajaksi. 

PARTY TIMER käynnistys
Tämä on näkyvissä vain jos P27-valikossa on 
asetettu viiveaika. 
1. Paina MENU. Näytölle tulee teksti HOOD tai 

PARTY, TIMER.
2. Kun näytöllä on teksti HOOD paina 

tai         valitaksesi PARTY, TIMER
3. Paina OK. Näytölle tulee teksti TIMER ON:
4. Paina OK vahvistaaksesi. Näytölle tulee 

teksti OK 2 sekunnin ajaksi. Teksti TIMER 
tulee näkyviin. 

PARTY TIMER toiminnon sammuttaminen
Toiminto sammuu itsestään kun P27-valikossa 
asetetun viiveen aika tulee täyteen. 
Jos tahdot sammuttaa toiminnon heti:
1. Paina MENU. Näytölle tulee teksti HOOD, 

tai PARTY, TIMER.
2. Valitse PARTY TIMER
3. Paina OK. Näytölle tulee teksti TIMER OFF.
4. Vahvista painamalla OK. Näytölle tulee 

teksti OK 2 sekunniksi.

3.3 Valikoiden tavoitettavuus

Käyttäjä valikkoon meneminen
Päästäksesi käyttäjä-valikkoon, paina MENU.
Käyttäjä-valikossa, voit valita seuraavat 
vaihtoehdot: HOOD, TIMER HOOD, PARTY 
TIMER, PROG, CLOCK ja BACK.

Valikosta poistuminen
Mennäksesi takaisin edelliseen valikkoon:
1. Paina          tai          tai valitse BACK. 
2. Paina OK vahvistaaksesi valinta

Palataksesi takaisin päänäkymään, paina 
MENU.

Jos mitään painikkeita ei ole painettu, laite 
siirtyy takaisin päänäkymään. 

Siirtyminen Expert-valikkoon
Siirtyäksesi Expert-valikkoon:
1. Paina OK. Näytölle tulee teksti SHIFT 8 

sekunnin ajaksi. 
2. Paina MENU ennen kuin SHIFT poistuu. 

Näytölle tulee teksti COMF. 

Expert-valikossa voit valita seuraavat 
vaihtoehdot: COMF, FAN, PARAM, STATE, INIT, 
TEST ja BACK.  

3.4  Liesituulettimen käyttö
Tämä toiminto on vain käytössä jos 
laitteeseen on kytketty Comfohood-
liesituuletin anturilla. 

Liesituulettimen käynnistäminen
1. Paina MENU. Näyttö sanoo HOOD.
2. Paina OK vahvistaaksesi valinta. 

Näytölle tulee teksti ON 2 sekunnin 
ajan. 

- kuvake tulee näkyviin näytölle

Liesituulettimen sammuttaminen
1. Paina MENU. Näytölle tulee teksti 

HOOD. 
2. Paina OK vahvistaaksesi. Näytölle 

tulee teksti OFF 2 sekunnin ajaksi.
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5.     Valitse nuolinäppäimillä oikea päivä.
• MON = maanantai
• TUE = tiistai
• WED = keskiviikko
• THU = torstai
• FRI = perjantai
• SAT = lauantai
• SUN = sunnuntai
• MO-FR = maanantaista perjantaihin
• SA-SU = lauantaisin ja sunnuntaisin
• WEEK = viikon jokaisena päivänä
6. Paina OK vahvistaaksesi. Näytölle tulee    

teksti START. Tunnit vilkkuvat.
7. Paina nuolinäppäimiä säätääksesi oikea 

aika.
8. Paina OK vahvistaaksesi. Minuutit vilkkuvat.
9. Käytä nuolinäppäimiä säätääksesi minuutit.
10. Paina OK vahvistaaksesi. Näytölle tulee 

teksti END. Tunnit vilkkuvat.
11. Valitse tunnit nuolinäppäimillä
12. Paina OK vahvistaaksesi. Minuutit vilkkuvat.
13. Aseta minuutit nuolinäppäimillä
14. Paina OK vahvistaaksesi. Näytölle tulee 

teksti SET. Puhallinnopeus vilkkuu näytöllä. 
15. Säädä puhallinteho haluamallesi tasolle 

nuolinäppäimillä:
• AWAY = poissa
• LOW =  Pieni ilmamäärä, asetus 1
• MED = normaali ilmanvaihto, asetus 2
• HIGH = korkea ilmanvaihto, asetus 3
16. Paina OK vahvistaaksesi. Näytölle tulee 

teksti SAVED 2 sekunnin ajaksi. Tämän 
jälkeen näytölle tulee teksti SET.  Seuraavan 
ohjelman numero on näytöllä.

17. Paina MENU palataksesi päävalikkoon. Tai 
palaa kohtaan 4 asettaaksesi lisää ohjelmia.

Ohjelmien ajat voivat mennä lomittain. Lyhin 
ohjelma menee aina pitkän ohjelman edelle. 
Ohjelma jolla on vähiten päiviä on johtava 
ohjelma. Yllä olevassa esimerkissä ohjelma nr 1 
tulee ohjelman nr 4 tilalle. 

Kun on useita ohjelmia joilla on sama määrä 
päiviä, valitaan se jolla on lyhin aika. 
Esimerkissä yllä ohjelma nr. 3 menee ohjelman 
nr 2 ohi. 
Jos kummallakin ohjelmalla on yhtä pitkä aika, 
se jonka ohjelmanumero on pienin ohittaa sen 
jonka ohjelmanumero on isompi.  Yllä olevassa 
esimerkissä ohjelma nr. 3 ohittaa ohjelman nr.
5. 
Jokainen päivä ohjelmassa alkaa kello 03:00 ja 
päättyy kello 2:59. 

3.6.1 Ohjelman asettaminen

1. Paina MENU.
2. Paina       valitaksesi PROG.
3. Paina OK Vahvistaaksesi.  Näytöllä 

vilkkuu teksti SET. Ohjelmanumero 
on näytöllä. 

Ohjelmia on mahdollista tehdä 8 kpl. 
Jos kaikki 8 ohjelmaa on käytössä 
näytöllä lukee PROG8 sen sijaan kun 
SET.
4. Paina OK vahvistaaksesi. Näytöllä 

vilkkuu    teksti DAY PERIOD.

Aikaohjelma nro Aktiviteetti Päivä Kellonaika Puhallinteho

1 Suihku MO-FR 7:00-8:00

2 Töissä MO-FR 09:00-17:00

3 Lounaan keitto MO-FR 12:30-13:30

4 Aamiainen WEEK 06:00-10:00

5 Lounas MO-FR 13:00-14:00

3.6   Viikko-ohjelma



13

3.6.4  Kellon asettaminen
1. Paina MENU
2. Paina nuolinäppäimiä kunnes näytöllä lukee 

CLOCK
3. Paina OK vahvistaaksesi. Näytöllä vilkkuu päivä.
4. Paina nuolinäppäimiä valitaksesi oikea päivä. 

Seuraavat päivät ovat valittavissa:
• MON = maanantai
• TUE = tiistai
• WED = keskiviikko
• THU = torstai
• FRI = perjantai
• SAT = lauantai
• SUN = sunnuntai
5. Paina OK vahvistaaksesi. Tunnit vilkkuvat 

näytöllä
6. Paina nuolinäppäimiä asettaaksesi oikea 

tuntimäärä
7. Paina OK vahvistaaksesi. Minuutit vilkkuvat 

näytöllä
8. Paina nuolinäppäimiä asettaaksesi minuutit
9. Paina OK vahvistaaksesi aika. Näytölle tulee 

teksti SAVED 2 sekunnin ajaksi. Valikko 
sulkeutuu automaattisesti. 

3.7 Tavoitelämpötilan (COMF) 
asettaminen
Ilmanvaihtokone pyrkii ylläpitämään 
tavoitelämpötilaa.

Tavoitelämpötila kannattaa asettaa 
samaksi kun lämmitysjärjestelmän 
tavoitehuonelämpötila.

1. Paina OK. Näytölle tulee teksti SHIFT 8 
sekunnin ajaksi

2. Paina MENU ennen kuin SHIFT häviää 
näytöltä. Näytölle tulee teksti COMF 
(comfort temperature)

3. Paina OK vahvistaaksesi. Nykyinen 
tavoitelämpötila vilkkuu näytöllä.

4. Paina nuolinäppäimiä muuttaaksesi 
tavoitelämpötilan asetusarvoa

5. Paina OK vahvistaaksesi. Näytölle tulee 
teksti SAVED 2 sekunnin ajaksi. Valikko 
palaa automaattisesti päävalikkoon.

3.6.2  Ohjelman poistaminen

1. Paina MENU.
2. Paina nuolinäppäimiä valitaksesi 

PROG.
3. Paina OK Vahvistaaksesi.  Näytöllä 

vilkkuu teksti SET. Ohjelmanumero 
on näytöllä. 

4. Käytä nuolinäppäimiä valitaksesi se 
ohjelma jonka tahdot poistaa. 
Näytöllä vilkkuu teksti PROG. 
Ohjelman numero on näkyvillä.

5. Paina OK 7 kertaa muuttamatta 
mitään. Näytölle tulee teksti BACK.

6. Valitse nuolinäppäinten avulla 
vaihtoehto DEL

7. Paina Ok vahvistaaksesi. Näytölle 
tulee teksti DONE 2 sekunnin ajaksi. 
Näytöllä vilkkuu teksti SET. Seuraava 
ohjelmanumero on näytöllä. 

8. Paina MENU jos tahdot palata 
päävalikkoon. 

9. Tai palaa kohtaan 4 jos tahdot 
poistaa lisää ohjelmia. 

Ohjelmien numerot ovat aina 
järjestyksessä niin että kun yksi 
ohjelma poistetaan, ohjelmat joiden 
ohjelmanumero on korkeampi, 
asettuvat yhden numeron 
pienemmiksi. 

3.6.3  Näytä aktiivinen ohjelma
1. Paina OK. Näytölle tulee teksti 

SHIFT 8 sekunnin ajaksi. 
2. Paina AUTO MAN ennen kuin teksti 

SHIFT häviää näytöltä. Näytölle 
tulee teksti NOW ja sen ohjelman 
numero joka juuri nyt on aktiivinen. 
Jos mikään ohjelma ei ole aktiivinen 
näytölle tulee ohjelmanumeron 
sijaan kaksi viivaa.
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3.9  Laitteen asetusten muuttaminen
Laitteen toimintoja voi säätää PARAM-valikosta. 

1. Paina OK. Näytölle tulee teksti SHIFT 8 sekunnin 
ajaksi.

2. Paina MENU ennen kuin teksti SHIFT häviää 
näytöltä

3. Paina nuolinäppäimiä valitaksesi PARAM.
4. Paina OK vahvistaaksesi. Valikko P1 vilkkuu 

näytöllä.
5. Paina nuolinäppäimiä asettaaksesi oikea 

valikkonumero. 
6. Paina OK vahvistaaksesi. Toinen numero valitun 

valikon lisäksi vilkkuu näytöllä.
7. Paina nuolinäppäimiä valitaksesi oikea alavalikko
8. Paina OK vahvistaaksesi oikea alavalikko.
9. Kun arvo vilkkuu käytä nuolinäppäimiä 

asettaaksesi haluttu asetus. 

Vain vilkkuvia arvoja voi muuttaa.

10. Paina OK vahvistaaksesi. Näytölle tulee 
teksti SAVED 2 sekunnin ajaksi. 
Alavalikon numero vilkkuu.

11. Paina MENU palataksesi päävalikkoon. 
Voit myös nuolinäppäimillä valita 
näytölle tekstin BACK, hyväksyä OK:lla ja 
palata kohtaan 5. Jos palaat kohtaan 7, 
voit muuttaa toista ohjelmaa.

3.8  Puhaltimen manuaalinen 
sammuttaminen
Halutessa tulo- tai poistoilmapuhallin on mahdollista 
sammuttaa manuaalisesti. Tämä voi olla tarpeellista jos 
esimerkiksi ulos leviää pahanhajuista ilmaa. Huomioi 
että puhaltimen 
Sammuttaminen muuttaa ilmanvaihtojärjestelmän 
tasapainoa. Jos sammutat tulo- tai poistoilman 
manuaalisesti sinun täytyy muistaa palauttaa se.

3.8.1 Milloin tulopuhallinta ei voi sammuttaa?
Jos ilmanvaihtokoneessa on takkakytkin tätä toimintoa 
ei saa käyttää koska alipainetilanteessa kone voi ottaa 
korvausilmansa savupiipusta. 

3.8.2  Milloin tuloilmaa ei saa käynnistää?
Tuloilmaa voidaan säätää manuaalisesti mutta kone voi 
myös itse säätää tuloilmapuhallinta. Esimerkiksi talvella 
laite suojaa LTO-kennoa huurtumiselta säätämällä 
tuloilmaa pienemmäksi silloin kun ulkoilma on liian 
kylmää. Silloin tuloilmaa ei pysty käynnistämään 
manuaalisesti. 

1. Paina OK. Näytölle tulee teksti SHIFT 8 
sekunnin ajaksi. 

2. Paina MENU ennen kuin SHIFT poistuu 
näytöltä. Näytöllä vilkkuu teksti COMF. 

3. Käytä nuolinäppäimiä kunnes näytöllä 
vilkkuu teksti FAN. 

4. Paina OK vahvistaaksesi. Näytölle tulee 
teksti IN, OFF.

5. Paina nuolinäppäimiä valitaksesi minä 
puhaltimen tahdot sammuttaa. Seuraavat 
vaihdoehdot on mahdollista valita:

• IN OFF = sammuta tuloilmapuhallin
• OUT OFF = sammuta poistoilmapuhallin
• BOTH ON = molemmat puhaltimet päälle
4. Paina OK vahvistaaksesi. Näytölle tulee 

teksti SAVED 2 sekunnin ajaksi. Valikko 
sulkeutuu automaattisesti. Valitun 
asetuksen symboli on nätöllä.  

Sammutettu puhallin ei automaattisesti 
kytkeydy päälle. Älä unohda palauttaa 
ilmanvaihtokoneen puhaltimia 
normaalitilaan.
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3.9.2 Virheviestit
Kun suodattimet täytyy puhdistaa tai vaihtaa 
laitteen näytölle tulee teksti FLTR. Puhdista tai 
vaihda suodattimet kuten tässä ohjeessa 
ohjeisetaan. 

Jos laite vioittuu, näytölle tulee teksti ERROR ja 
siihen liittyvä virhekoodi. Mitä kukin koodi 
tarkoittaa selviää tästä ohjekirjasta. 

Suodattimen vaihdon nollaaminen
1. Paina OK mennäksesi RESET-valikkoon
2. Paina OK vahvistaaksesi. Näytölle tulee 

teksti DONE 2 sekunniksi. Valikko sulkeutuu 
itsestään. 

Vikaviestin nollaaminen
1. Paina MENU
2. Paina OK vahvistaaksesi. Näytölle tulee 

teksti OK 2 sekunniksi. Valikko sulkeutuu 
automaattisesti. 

3.9.3 Ennen asennusta
Irrota laite verkkovirrasta ennen kuin aloitat 
laitteen asentamisen

1. Jos tilattu: Asenna seinäasennusteline I 
kiinnikkeillä H ja ruuveilla G seinälle

2. Kiinnitä seinäraami A ruuveilla F** seinälle, 
seinäasennustelineellä tai 
seinäasennuslevyllä**

3. Lävistä raami X yhteyskaapelilla ja 

3.9.1 Tilat (STATE)
Status-valikon avaaminen
1. Paina OK. Näytölle tulee teksti SHIFT 8 

sekunnin ajaksi
2. Paina MENU ennen kuin SHIFT teksti 

häviää näytöltä. Näytölle tulee teksti 
COMF.

3. Paina nuolinäppäimiä kunnes näytöllä 
lukee teksti STATE.

4. Paina OK vahvistaaksesi ja avataksesi 
STATE-valikko.

Status-valikolla on seuraavat alavalikot: FLTR 
CHECK, GEO HEAT, PRE HEAT, ja FROST PROT.

FLTR CHECK valikko
Tekstin FLTR CHECK näkyy kuinka monta viikkoa 
”likainen suodatin”-varoitus näkyy näytöllä. 

GEO HEAT* valikko
Paina nuoli ylös valitaksesi GEO HEAT*-
valikko. GEO HEAT-tekstin alla näkyy 
onko maalämmönvaihdin (esilämmitys-
ja viilennyspatteri) päällä (1) vai pois 
(0).

PRE HEAT* valikko
Nuolinäppäimiä painamalla valitset PRE HEAT*-
valikon. PRE HEAT*-tekstin alla näkyy onko 
esilämmitys päällä (1) vai pois (0).

FROST PROT-valikko
Paina nuolinäppäimiä kunnes näytöllä lukee 
FROST PROT. Tekstin FROST PROT alla näkyy 
onko huurtumisen esto päällä (1) vai pois (0). 

Status-valikosta poistuminen
1. Paina nuolinäppäimiä kunnes näytöllä 

lukee teksti BACK. 
2. Vahvista painamalla OK.
3. Paina MENU palataksesi päävalikkoon.

*Vain näkyvillä jos kyseiset tuotteet on 
asennettu.

CLOCK Back-up
Laite pystyy pitämään itsensä ajassa 
tunnin ilman sähköjä. Pitempien 
sähkökatkosten sattuessa kello täytyy 
asettaa uudelleen. Ennen kuin Back-up
toimii täydellisesti laitteen täytyy olla 
käynyt vähintään 20 minuuttia. Laitteen 
asetukset jäävät aina muistiin. 
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1. Yhdistä ohjausyksikön ja 
ilmanvaihtokoneen välinen kaapeli 
kuvan 2. mukaan.
Yhdyskaapelin tiedot:

• Max pituus: 50 m
• Karvojen määrä: 4
• Suositeltu koko: 0,6 mm2
• Minimi koko: 0,25 mm2
• Max koko: 1,00 mm2

3.9.4 Asennus
Irrota laite verkkovirrasta ennen kuin 
aloitat laitteen asentamisen

1. Kiinnitä seinäraami A ruuveilla F** 
seinälle, seinäasennustelineellä tai 
seinäasennuslevyllä**

2. Lävistä raami X yhteyskaapelilla ja 
aseta ikkuna D uudelleen.

3. Kiinnitä laite B (yhdessä raami X:n ja 
ikkuna D:n kanssa) ruuveilla E 
raamiin A.

4. Työnnä kansi C paikalleen.

Jos tahdot avata laitteen, vedä pehmeästi
kuoresta C. Älä käytä liikaa voimaa. Laite
käynnistyy 30 sekuntia sen jälkeen kun 
kuori on palautettu paikalleen. 
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14. Paina OK vahvistaaksesi. Näytöllä näkyy 
teksti SAVED 2 sekunnin ajan. Valikon 
numero vilkkuu.

15. Paina OK vahvistaaksesi. Näytöllä lukee 
SAVED. 

16. Paina MENU palataksesi päävalikkoon. 

Salasana on voimassa vielä 5 minuutin ajan.

Tai palaa takaisin kohtaan 9 ja muuta jonkun 

muun valikon asetuksia. 

4  Säätäminen
Sähköt päälle
Kun kellon back-up on tyhjä, laite näyttää 
sarjan aloitus-valikkoja heti käynnistyksen 
jälkeen. Jokainen valikko näkyy yhden sekunnin 
ajan. Aloitusvalikkojen järjestys on:
1. Kaikki ikonit näkyvät samanaikaisesti
2. Laitteen ohjelmiston numero 
3. Testi POWER näkyy näytöllä
4. Teksti OK näkyy näytöllä
5. Teksti COMM näkyy näytöllä
6. Yhteyksien tila näkyy
• OK: yhteydet kunnossa
• ERROR: ohjausyksiköllä ei ole 10 sekuntiin 

ollut yhteyttä ilmanvaihtokoneeseen. 
Tekstit COMM ja ERROR näkyvät 
vuorotellen näytöllä. 

Kun yhteydet toimivat laite menee 
automaattisesti CLOCK (aika-asetuksen) 
valikkoon. Tämä näkyy siitä että näytöllä 
vilkkuu päivä. Nyt on oikea hetki asettaa 
laitteeseen oikea aika. 

ON/OFF Ohjelmointitila (INIT)
INIT päällä.
1. Paina OK. Näytöllä näkyy SHIFT 8 sekunnin 

ajan.
2. Paina MENU ennen kun SHIFT-teksti 

häviää.  Näytöllä lukee COMF.
3. Paina nuolinäppäimiä kunnes näytöllä 

lukee INIT.
4. Paina OK. Näytöllä lukee INIT ON.
5. Vahvista painamalla OK. Näytöllä lukee OK 

2 sekunnin ajan.
Teksti INIT näkyy päävalikkossa.

INIT OFF
Ohjelmointitila (INIT) sammuu automaattisesti 
puolen tunnin kuluttua.

4.1 P-valikkojen asettaminen

1. Paina OK. Näytölle tulee teksti SHIFT 8 
sekunnin ajaksi.

2. Paina MENU ennen kuin teksti SHIFT 
häviää näytöltä. Näytöllä lukee COMF:

3. Paina nuolinäppäimiä kunnes näytöllä 
lukee PARAM

4. Paina OK vahvistaaksesi. P-numero vilkkuu 
näytöllä.

5. Paina nuoli alas kahdesti kunnes näytöllä 
lukee PASSW.

6. Paina ok vahvistaaksesi. Salasana numero 0 
näkyy näytöllä. 

7. Paina nuoli ylös kunnes näytöllä lukee 14.
8. Paina OK vahvistaaksesi. Näytöllä vilkkuu 

teksti P3.
9. Paina nuolinäppäimiä kunnes haluamasi 

valikon numero on näkyy näytöllä. 
10. Paina Ok vahvistaaksesi. Näytöllä näkyy 

toinen numero.
11. Valitse haluamasi alavalikko käyttämällä 

nuolinäppäimiä. 
12. Paina OK vahvistaaksesi. 
13. Kun muutettava asetusarvo vilkkuu 

näytöllä, säädä asetusarvoa 
nuolinäppäimillä.
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Ilmanvaihtojärjestelmän testin aktivointi
Aktivointi
1. Paina Ok. Näytöllä näkyy teksti SHIFT 8 sekunnin ajan
2. Paina MENU ennen kuin SHIFT-teksti häviä näytöltä. 

Näytöllä lukee nyt COMF.
3. Paina nuolinäppäimiä kunnes näytöllä lukee TEST
4. Paina OK vahvistaaksesi. Näytöllä lukee TEST ON.
5. Vahvista painamalla OK. Näytöllä lukee OK 2 sekunnin 

ajan.
Näytöllä lukee teksti TEST päävalikossa.

Sammuttaminen
• Testi sammuu itsestään kun testi on valmis.

Valikko
nr

Min 
asetus

Max 
asetus

Tehdas
asetus

Tarkempi kuvaus

890 0 23 8 Uuden ohjelman aloitusaika

891 0 23 17 Uuden ohjelman lopetusaika

892 0 4 2 Asetettu nopeuden taso:
• 0 = poissa
• 1 = matala
• 2 = normaali
• 3 = täysi 
• 4 = anturiohjaus

893 0 1 1 RF käytössä (1)
RF poissa (0)

894 0 1 1 Kello näkyy näytöllä

895 0 1 1

896 0 1 0

897 0 255 -

898 1 5 -

899 0 1 0
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4.3  Käyttäjän asetus-valikot

Valikko P1: Ohjelmien tilat

Aikavalikko Kuvaus Tila: Aktivoitu

P10 Onko valikko 20 aktiivinen? Kyllä (1) / Ei (0)

P11 Onko valikko 21 tällä hetkellä aktiivinen? Kyllä (1) / Ei (0)

P12 Onko valikko 22 tällä hetkellä aktiivinen? Kyllä (1) / Ei (0)

P13 Onko valikko 23 tällä hetkellä aktiivinen? Kyllä (1) / Ei (0)

P14 Onko valikko 24 tällä hetkellä aktiivinen? Kyllä (1) / Ei (0)

P15 Onko valikko 25 tällä hetkellä aktiivinen? Kyllä (1) / Ei (0)

P16 Onko valikko 26 tällä hetkellä aktiivinen? Kyllä (1) / Ei (0)

Alivalikko Kuvaus Tila (aktivoitu)

P90 Takkakytkin toiminto? Kyllä (1) / Ei (0)

P91 Lämmön talteenoton ohitus auki / kiinni Auki (1)) / kiinni (0)

P92 Maalämmönvaihdin auki/kiinni Auki (1)) / kiinni (0)

P93 Jälkilämmitys Auki (1)) / kiinni (0)

P94 0-10 voltin ohjaus päällä? Kyllä (1) / Ei (0)

P95 Huurtumisen esto päällä? Päällä (1) / pois (0)

P96 Liesituuletin päällä Auki (1)) / kiinni (0)

P97 Kosteuden talteenotto aktiivinen? Kyllä (1) / Ei (0)



20

4.4   Valikko P2 -> Aikaviiveiden asettaminen

Aikavalikko Kuvaus Minimi Maksimi Yleinen 
nollaus

P20 (optio) Kuinka kauan liesituuletin pidetään päällä 0 min 180 min 0 min

P21 (optio)

Huom!
Koskee vain järjestelmiä
joissa on johdollinen 
kytkin ja 
kylpyhuonekytkin

Viiveaika kylpyhuoneen kytkimelle (ennen
kytkeytymistä nopeimpaan asentoon).
• "x" minuuttia kylpyhuoneen kytkimen 
käytön jälkeen laite siirtyy NOPEIMPAAN
ASENTOON.
- Matala tulojännite

0 min 15 min 0 min

P22 (optio)

Huom!
Koskee vain järjestelmiä,
joihin on asennettu 
johdollinen
kytkin ja toinen kytkin
kylpyhuoneeseen.

Viiveaika kylpyhuoneen kytkimelle (ennen
kytkeytymistä normaaliin asentoon).
• "x" minuuttia kylpyhuoneen kytkimen
käytön jälkeen laite kytkeytyy takaisin 
normaali-asentoon.
- Matala tulojännite

0 min 120 min 30 min

P23 (optio)

Huom!
Koskee vain 
järjestelmiä joissa on
johdollinen kytkin

Ylitysaika ilmanvaihtoasetukselle 3

• Painettuasi " " lyhyesti (< 2 s), SunAir
kytkeytyy HIGH asetukseen "x" minuutiksi
ja palaa sitten automaattisesti NORMAL 
asetukseen.

Jos jotakin 3-asentoista kytkintä käytetään
tänä viiveaikana, laite palautuu välittömästi
kytkimellä asetettuun ilmanvaihtoasentoon.

0 min 120 min 0 min

P24 Suodatinmuistutus
• "x" viikkoa suodatinten puhdistuksen
jälkeen "SUODATIN LIKAINEN"-hälytys tulee
uudelleen näkyviin.

10 vkoa 26 vkoa 16 vkoa

P25

Huom!
Koskee vain 
järjestelmiä joissa 
on langaton kytkin

Ylitysaika ilmanvaihtoasetukselle 3 kytkintä 
käyttäen
• Painettuasi kytkintä lyhyesti (< 2 s), 
Comfoair kytkeytyy korkeimpaan asetukseen 
"x" minuutiksi ja palaa sitten automaattisesti 
NORMAL asetukseen. 

Jos 3-asentoista kytkintä käytetään
tänä aikana, Comfoair palautuu välittömästi
kytkimellä asetettuun ilmanvaihtoasentoon

1 min 20 min 10 min

P26

Huomio:
Koskee vain 
järjestelmiä,
joihin on asennettu 

langaton kytkin.

Ylitysaika ilmanvaihtoasetukselle 3 käyttäen
Kytkintä. 
• Painettuasi kytkintä PITKÄÄN (> 2 s), laite
kytkeytyy HIGH asetukseen "x" minuutiksi
ja palaa sitten automaattisesti NORMAL 
asetukseen.
Jos 3-asentoista kytkintä käytetään
tänä viiveaikana, laite palautuu välittömästi
kytkimellä asetettuun ilmanvaihtoasentoon

1 min 120 min 30 min

P27 Ei käytössä 0 min 120 min 30 min
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5  Käyttäjän huoltotoimenpiteet
Käyttäjä suorittaa seuraavat kunnossapitotoimet:
• Suodattimien puhdistus tai vaihto;
• (Asunnossa olevien) venttiilien puhdistus.
Nämä kunnossapitotoimet on kuvattu lyhyesti 
seuraavissa kappaleissa

Säännöllisen kunnossapidon laiminlyönti
huonontaa merkittävästi ilmanvaihtojärjestelmän
suorituskykyä.

5.1.1 Suodatinten puhdistus tai vaihto
Sinun tulee puhdistaa tai vaihtaa suodattimet, jos
ohjausyksikkö niin ilmoittaa.
Vaihda suodattimet (vähintään) puolen vuoden
välein ja puhdista ne 2–3 kuukauden välein.
• " FILTER I ” Sisäiset suodattimet tulee puhdistaa
tai vaihtaa.
• " FILTER E " Ulkoiset suodattimet tulee puhdistaa
tai vaihtaa.
Comfosense -paneelissa näkyy yllä olevat
hälytykset.

Sisäiset suodattimet sisältyvät laitteen vakiokokoon-
panoon. Ulkoiset suodattimet (valinnaisia) ovat osa 
Ilmanvaihtojärjestelmää mutta ne eivät ole laitteen 
osia.

Vaihtaminen:
1. Pidä ”suodatin"- painiketta painettuna yli
4 sekuntia, kunnes suodatinhälytys katoaa näytöstä.
2. Kytke laitteesta virta pois päältä.
3. Irrota kahvat (A)

4. Poista vanhat suodattimet (B)
5. Työnnä uudet suodattimet laitteeseen.
6. Asenna kahvat (A) takaisin laitteeseen.
7. Kytke laitteeseen virta päälle.

Puhdistaminen...
Imuroi suodattimet (B) pölynimurilla uusiin vaihtamisen
sijasta.

On suositeltavaa puhdistaa suodattimet (ja
venttiilit) ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa.
Ilmanvaihtojärjestelmä on voinut rakennusaikana 
likaantua rakennuspölystä

5.1.2  Venttiilien puhdistus
Ilmanvaihtojärjestelmään on voitu asentaa seuraavat
venttiilit:

Venttiilit tulee puhdistaa (vähintään) kaksi kertaa
vuodessa:
1. Merkitse venttiilin asetus;
2. Irrota venttiili seinästä tai katosta;
3. Puhdista venttiili saippuan ja lämpimän veden 
seoksella;
4. Huuhtele venttiili huolellisesti ja pyyhi kuivaksi;
5. Aseta venttiili takaisin TÄYSIN SAMAAN ASENTOON
(ja SAMAAN REIKÄÄN);
6. Toista toimenpide muille venttiileille.

Venttiilien asettaminen
Ilmanvaihdon ilma otetaan ulkoa ja poistetaan sisältä
venttiilien avulla. Asunnon ovien lähellä olevat aukot
varmistavat, ilman virtaamisen oikeaan suuntaan.
Varmistaaksesi oikeiden ilmanvaihtotehojen säilymisen
huonetiloissa, ota huomioon seuraavat asiat:
• Älä tuki aukkoja;
• Älä muuta venttiilien asetuksia;
• Älä vaihda venttiilien paikkoja keskenään.
Asentaja on säätänyt kaikki venttiilit varmistaakseen
ilmanvaihtojärjestelmän optimaalisen suorituskyvyn.
Älä siis muuta venttiilien asetuksia.

Puhdistamisen jälkeen on AINA varmistettava,
että kaikki venttiilit on asetettu takaisin
samaan asentoon (ja täysin samaan 
ilmanvaihtoreikään seinässä tai katossa). Muussa
tapauksessa järjestelmä ei toimi.

Tuloilmaventtiili (STH)

Poistoilmaventtiili (STV)
Poistoilmaventtiili (STK)

Poistoilmaventtiili (STC)Poistoilmaventtiili (STB)
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5.2  Toimintahäiriöt
Toimintahäiriön sattuessa:
• Comfosense -paneeliin tulee näkyviin hälytys 
toimintahäiriöstä;
• Toimintahäiriön valo 3-asentoisessa kytkimessä
syttyy;
Toimintahäiriöiden näkyminen on kuvattu
lyhyesti seuraavissa kappaleissa.

Toimintahäiriö-hälytykset ohjausyksiköllä
Toimintahäiriön tapahtuessa toimintahäiriön
koodi näkyy ohjausyksikössä. Katso toiminta-
häiriöiden ohjeista kyseessä olevan toiminta-
häiriöhälytyksen merkitys.

3-asentoinen kytkin, jossa on toimintahäiriö-valo
3-asentoiset kytkimet, joihin on asennettu toiminta-
häiriövalo ilmaisevat toimintahäiriön tai suodattimen
likaisuuden. Toimintahäiriövalot syttyvät
heti kun 3-asentoista kytkintä käytetään.
Yksi ilmaisin syttyy vihreänä ilmaisemaan yhteyden
syntyneen. Vastaavasti toimintahäiriön tai likaisen
suodattimen ollessa kyseessä molemmat valot
vilkkuvat punaisena 3 kertaa. Sen jälkeen molemmat
ilmaisimet syttyvät vihreinä jälleen.

Miten vikatilanteessa toimitaan
Ota toimintahäiriötilanteessa yhteyttä asentajaan.
Kirjoita muistiin näytöllä näkyvä
toimintahäiriön koodi. Kirjoita muistiin oman
laitteesi tyyppi. Se on ilmaistu laitteen päällä olevassa
tunnistelaatassa. Järjestelmä tulee kytkeä irti
syöttölähteestä vain, jos laite on vietävä huoltoon
vakavan toimintahäiriön vuoksi tai jos suodatin on
puhdistettava/vaihdettava, tai muusta pakottavasta
syystä.

Jos laite kytketään irti syöttölähteestä,
asunnon mekaaninen ilmanvaihto lakkaa. Se
voi johtaa kosteuden kerääntymiseen ja aiheuttaa
homeongelmia. Siksi laitteen kytkeytyminen 
pois päältä pitkäksi aikaa on estettävä.

Jos SunAir on asennettu tilaan, jonka kosteus
on suhteellisen suuri (esimerkiksi kylpyhuoneeseen
tai wc:hen), mahdollisuus kondenssiveden
muodostumiseen SunAirin ulkopuolelle
on suuri. Kyseessä on normaali ilmiö,
vastaava kuin ikkunaan tiivistyvä vesi, joten
toimiin ei tarvitse ryhtyä.

Käyttöiän päättyminen
Kysy laitteen toimittajalta ohjeita miten tulisi
menetellä laitteen käyttöiän päättyessä. Jos laitetta
ei voi palauttaa toimittajalle, älä hävitä sitä
kotitalousjätteen mukana, vaan kysy paikallisilta
viranomaisilta mahdollisuuksista kierrättää osia tai
käsitellä materiaaleja ympäristöystävällisesti.
Myöskään langattomien (RF) kytkimien paristoja ei
saa hävittää tavallisen jätteen seassa, vaan ne on
vietävä erityisesti niille osoitettuun keräyspisteeseen
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6 Asennusohje

6.1  Comfoair rakenne
Comfoair 550 vakiomalli koostuu seuraavista osasista:
• Ulkokuori (A): päällystettyä teräslevyä
• Sisävuoraus (B): EPP
• Kanavayhteet (C)
• 2 x suodatin (D): Ulkoilmalle F7, Poistoilmalle G4
• 2 x energiatehokkaat DC moottorit ja puhaltimet (E)
• Erittäin tehokas vastavirta lämmönvaihdin (F) tai kosteuden talteenottava

lämmönvaihdin/entalpiavaihdin (optio)
• Kytkinrasia (H1) ulkoisia liitäntöjä ja ohjainta varten
• Piirilevy (H2) josta yhteys puhaltimille, ohituksen venttiilimoottorille, jäätymisenestolaitteelle,

lämpötila-antureille (T1-T4), 3-pistekytkimelle (kanssa tai ilman virheilmoitus- ja suodattimien
vaihtoilmoitusnäyttöä, optio) ja tehostuskytkimelle (optio)

• Tunnistuslaatta (I) jossa Comfoair 550 tiedot
• Kondenssinpoisto (J) jäteilmassa muodostuvan kondenssin poistamiseksi
• Tarra (K) kanavayhteiden tunnistamiseksi
• 230 VAC liitäntäkaapeli sekä pistoke (L)
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6.2 Tekniset tiedot

Asento Ilmanvaihtokapasiteetti Sähköteho

Matala (1) 24 litraa/sekunti 23 Pa ulkoisella paineella 27 W

Normaali (2) 70 litraa/sekunti 77 Pa ulkoisella paineella 68 W

Korkea (3) 125 litraa/sekunti 323 Pa ulkoisella paineella 313 W

Täysi (4) 153 litraa/sekunti 240 Pa ulkoisella paineella 365 W

Asento Ilmanvaihtokapasiteetti Sähköteho

Matala (1) 24 litraa/sekunti 23 Pa ulkoisella paineella 0.23 A

Normaali (2) 70 litraa/sekunti 77 Pa ulkoisella paineella 0.55 A

Korkea (3) 125 litraa/sekunti 323 Pa ulkoisella paineella 2.21 A

Täysi (4) 153 litraa/sekunti 240 Pa ulkoisella paineella 2.56 A

Sähkövirta

Sähkönsyöttö                                                                                                             230 / 50 V/Hz

Cos.phi 0,48-0,62

Tulopuhaltimen melutaso

Asento Ilmanvaihtokapasiteetti ääniteho

Matala 24 litraa sekunnissa, 23 Pa ulkoisella paineella 50 dB (A)

Normaali 70 litraa sekunnissa, 77 Pa ulkoisella paineella 63 dB (A)

Korkea (3) 125 litraa/sekunti 323 Pa ulkoisella paineella 78 dB (A)

Täysi (4) 153 litraa/sekunti 240 Pa ulkoisella paineella 79 dB (A)

Poistopuhaltimen melutaso

Asento Ilmanvaihtokapasiteetti ääniteho

Matala 24 litraa sekunnissa, 23 Pa ulkoisella paineella 39 dB (A)

Normaali 70 litraa sekunnissa, 77 Pa ulkoisella paineella 49 dB (A)

Korkea (3) 125 litraa/sekunti 323 Pa ulkoisella paineella 63 dB (A)

Täysi (4) 153 litraa/sekunti 240 Pa ulkoisella paineella 64 dB (A)

Yleiset ominaisuudet

Lämmönvaihtimen materiaali                                                                                 Polystyreeni

Laitteen rakenne EPP / PA / PA

Lämpötilahyötysuhde                                                                                                90%

Paino                                                                                                                        47 kg
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6.3 Mitat

Kondenssipoisto
oikeakätinen

Kondenssipoisto
vasenkätinen

Sähkö- ja datakytkennät
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6.4 Asennusolosuhteet

Sen määrittämiseksi, voidaanko laite asentaa
tiettyyn paikkaan, on otettava huomioon seuraavat
näkökohdat:

•  Comfoair 550 on asennettava sähkö- ja vesiyhtiöiden
yleisten ja paikallisesti sovellettavissa olevien
turva- ja asennussäädösten sekä tämän käyttöoppaan
sisältämien ohjeiden mukaisesti.

•  Laite tulee asentaa siten, että laitteen
ympärillä on riittävästi tilaa ilmaliitännöille ja
imu- ja poistoputkistoille sekä kunnossapitotoimien
suorittamiselle.

• Laiet on asennettava jäätymättömään paikkaan.
Kondenssivesi tulee poistaa jäätymättömänä, kaltevasti
ja U-mutkan läpi.

Emme suosittele laitteen asentamista tiloihin,
joissa kosteus on suhteellisen suuri
(esimerkiksi kylpyhuoneeseen tai wc:hen).
Se saattaa estää kondenssiveden muodostumista
laitteen ulkopuolelle.

• Tilassa johon laite asennetaan tulee olla seuraavat:
- Ilmakanavaliitännät.
- 230 V sähköliitäntä.
- Edellytykset kondenssiveden poistamiselle.

• Comfosense -paneelin kytkentään käytettävän kaapelin
on täytettävä seuraavat vaatimukset:

- Kaapelityyppi: kierretty parikaapeli 4 x 0,34 m2.
- Kaapelin pituus: korkeintaan 10 m.

Comfosense -paneelin liitännät tulee kytkeä ristiin.
(Rx tulee liittää Tx:ään).
• Ovien lähelle on jätettävä aukot tehokkaan ja 
Vedottoman ilmankierron varmistamiseksi talossa. 
Sisäovien alla olevan aukon tulee olla vähintään 10 mm.

Jos nämä aukot tukitaan esimerkiksi tiivisteillä
tai nukkamatolla, ilmanvaihto talossa estyy.
Sen seurauksena järjestelmän toiminta vaarantuu
tai pahimmassa tapauksessa se vioittuu.

6.5 Laitteen asentaminen

6.5.1 Kuljetus ja pakkauksen purkaminen
Toteuta tarvittavat varotoimet laitetta kuljetettaessa
ja purettaessa.

Varmista, että pakkausmateriaali hävitetään
ympäristöystävällisesti.

6.5.2 Toimituksen tarkistaminen
Ota heti yhteys toimittajaan, mikäli toimitus on vaurioitunut
tai puutteellinen. Toimituksen tulee sisältää:
• Laite;

Tarkista tunnistelaatasta, että tyyppi on oikea.
• 4 x 45 asteen liitäntämutkaa;
• Kiinnitysteline;
• Asiapaperit.

Comfoair L Comfoair L RF

Comfoair R Comfoair R RF

Laitteesta on olemassa seuraavat tyypit:

Kirjainten merkitykset:
• L    =    Vasen
• R   =    Oikea
• RF =    Langaton 3-asentoinen kytkin

6.6   Seinäkiinnitys

Kiinnitä laite seinää vasten, jonka paino on vähintään
200 kg/m2. Muun tyyppisiin seiniin suosittelemme
käyttämään lattialla pidettävää asennuskehystä
(saatavana lisätarvikkeena). Se vähentää
ääniä mahdollisimman paljon. Laite ei
vaadi tilaa sivuilleen toimiakseen tehokkaasti.

Älä kiinnitä laitteen sivua seinää vasten askeläänen
välttämiseksi.

1. Kiinnitä asennusteline seinään. Varmista, että se
on suorassa ja vähintään 878 mm lattiasta (riippuen
valitusta kondenssiveden poistomenetelmästä).

Jätä vähintään 1 m tila laitteen eteen huoltotoimien
suorittamista varten.

2. Ripusta laite asennustelineeseen.
3. Kiinnitä kondenssin poisto laitteen alle. Annettu
mitta 235 mm on vain viitteellinen. Se riippuu
valitun kondenssin poiston tyypistä.
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6.6.1 Kanavaliitännät

Kanavaliitännöissä on otettava huomioon seuraavat
näkökohdat:
• Asenna ilman poistoputket niin, että ne laskevat

laitteen suuntaan.
• Eristä ulkoilmaputki ja poistoilmaputki

katon/seinän välissä kulkevalta matkalta saadaksesi
laitteesta kosteudenpitävä. Tämä estää kondenssin 
muodostumista putkien ulkopuolelle.

• Suosittelemme asentamaan kosteuden kestävän
lämpöeristeen imuputkiin laitteen ja syöttöventtiilien
välille estämään turha lämpöhäviöt kesällä ja talvella.

• Asenna kanavat, joiden halkaisija (ø) on vähintään
150 mm siten, että ilmanvastusta on 
mahdollisimman vähän ja siten, ettei ilmavuotoja
ole.

• Asenna vähintään metrin pitkä äänenvaimennin
suoraan tulo- ja paluuliitäntöihin. Kysy lisätietoja
lvi-suunnittelijalta.

• Jos käytetään joustavia putkia, vain Paul-ilmanvaihdon
putkijärjestelmiä saa käyttää. Muut joustavat
putket voivat haitata ilmanvaihtojärjestelmän
toimivuutta.

• Suosittelemme asentamaan ilmanvaihtojärjestelmään
Paul-ilmanvaihdon valmistamat tulo- ja poistoventtiilit.

• Suosittelemme, että ilmanvaihtojärjestelmään
asennetaan anturilla varustettu liesituuletin.

6.6.2  Kondenssipoiston liitäntä

Lämmin poistoilma jäähdytetään ulkoilmalla 
lämmönvaihtimessa. Tämä aiheuttaa sisäilman 
Kosteuden kondensoitumisen lämmönvaihtimessa. 
Lämmönvaihtimeen muodostunut kondenssivesi 
Syötetään PVC-poistoletkuun.

Kondenssiveden poistoletkun liitännän ulkohalkaisija
on 32 mm. Se sijaitsee laitteen alla.
• Liitä kondenssin poisto putken tai letkun kautta

viemärin vesilukkoon (lappoon).
• Vesilukon yläreunan tulee olla vähintään 40 mm

laitteen kondenssin poiston alapuolella.
• Varmista, että putken tai letkun suu on vähintään

60 mm vedenpinnan alapuolella.

Varmista, että viemäriin liitetty vesilukko on aina 
täynnä vettä. Tämä estää laitetta imemästä sisään 
vuotoilmaa.

(vasen)

(oikea)



28

6.7 Laitteen käyttöönotto

Asennuksen jälkeen laite otetaan käyttöön. Se voidaan 
tehdä näytön P-valikoista. Näitä P-valikoita voidaan 
käyttää erilaisten asetusten (erityisesti ilmanvaihto-
ohjelmien) tekemiseen laitteeseen. Katsaus käytettävissä 
oleviin P-valikoihin on alla olevassa taulukossa:

Käyttäjä pääsee P-valikoihin P1, P2 ja P9, lähinnä
lukemaan tiloja ja asettamaan aikaviiveitä. Muut P-
Valikot eli P3-P8 on tarkoitettu yksinomaan asentajalle.

Comfoairin ohitusventtiili ei toimi ensimmäiseen
4 minuuttiin virran katkeamisen jälkeen,
jollei ohjelman tilaa ole aktivoitu.

Valikko Toiminnot

P1 Tilojen lukeminen (valikosta P2)

P2 Aikaviiveiden asettaminen

P3 Ilmanvaihtotasojen asettaminen ja 
lukeminen

P4 Lämpötilojen asettaminen ja lukeminen

P5 Lisäohjelmien asettaminen

P6 Lisäohjelmien asettaminen

P7 Toimintahäiriöiden lukeminen ja 
nollaaminen
(ja järjestelmän tiedot)

P8 RF-oton ja analogiottojen (0-10 V) 
asettaminen

P9 Tilojen lukeminen (valikoista P5 ja P6)
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6.8 Asentajan P-valikot

Valikko P3: Ilmanvaihto-ohjelmien asettaminen

Valikko P4: Lämpötilojen lukeminen

Valikko P4: lämpötilojen lukeminen

Valikko Kuvaus Minimi Maksimi tehdasasetus

P30 Poistopuhaltimen kapasiteetin
asettaminen (prosenttiin) asennossa
ABSENT POSITION (poissa)

0% tai 15% 97% 15%

P31 Poistopuhaltimen kapasiteetin
asettaminen (prosenttiin) asennossa
LOW POSITION (pieni)

16% 98% 35%

P32 Poistopuhaltimen kapasiteetin
asettaminen (prosenttiin) asennossa
MEDIUM POSITION. (normaali)

17% 99% 50%

P33 Poistopuhaltimen kapasiteetin
asettaminen (prosenttiin) asennossa
HIGH POSITION (täysi puhallus)

18% 100% 70%

P34 Tulopuhaltimen kapasiteetin
asettaminen (prosenttiin) asennossa
ABSENT POSITION (

0% tai 15% 97% 15%

P35 Tulopuhaltimen kapasiteetin
asettaminen (prosenttiin) asennossa
LOW POSITION

16% 98% 34/40%

P36 Tulopuhaltimen kapasiteetin
asettaminen (prosenttiin) asennossa
MEDIUM POSITION.

17% 99% 70%

P37 Tulopuhaltimen kapasiteetin
asettaminen (prosenttiin) asennossa
MEDIUM POSITION.

18% 100% 70%

P38 Poistopuhaltimen nykyinen
kapasiteetti (prosentteina).

- - -

P39 Tulopuhaltimen nykyinen
kapasiteetti (prosentteina).

- - -

Valikko Kuvaus Minimi Maksimi tehdasasetus

P40 Jälkilämmityksen nykyinen lämpötila - - Lämpötila

P41 Mukavuuslämpötila 12 28 20

P44 Liesituulettimen lämpötila - - Lämpötila

P45 Ulkolämpötila (T1) - - Lämpötila

P46 Tulooilman lämpötila (T2) - - Lämpötila

P47 Poistoilman lämpötila (T3) - - lämpötila

P48 Jäteilman lämpötila (T4) - - lämpötila

P49 Ulkoilman lämpötila ennen esilämmitystä - - lämpötila
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Valikko P5: Ohjelmien asetukset

Valikko Kuvaus Minimi Maksimi tehdasasetus

P50 Takkakytkimen aktivointi (1 päällä ja 0 pois) 0 1 0

P51 Sähköinen esilämmitys käytössä (1 päällä ja 0 pois) 0 1 0

P52 Huurtumisen eston asetukset
• 0 = Varmasti ei huurtumista
• 1 = Korkea huurtumisen esto
• 2 = Normaali huurtumisen esto
• 3 = Energiataloudellinen tila

0 3 0

P53 Yhteys liesituulettimeen (1 päällä ja 0 pois) 0 1 0

P54 LTO:n kesäohitus käytössä
(pidä aina arvossa 1)

0 1 1

P55 Jälkilämmityksen olemassaolo
0.     Ei jälkilämmitystä
1. Jälkilämmitys asennettu
2. Jälkilämmtitys on asennettu ja sitä ohjataan 

pwm-ohjauksella

0 2 0

P56 Talon mitoitusilmamäärä (nL) ja korkea ilmamäärä 
(HL)
(ilmanvaihdon säätö aloitetaan tästä)

nL HL HL

P57 Oikea vai vasenkätinen laite
(tehtaalla asetettu)

Li (vasen) Re(oikea) Li

P58 Ei käytössä 0 1 0

P59 Kosteuden talteenottava LTO-kenno 
• 0 = kosteuden talteenottava kenno käytössä
• 1 = kosteuden talteenottava kenno ja 

kosteusanturi
• 2 = kosteuden talteenottava kenno ilman 

kosteusanturia

0 2 0
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Valikko P6: Esilämmitys ja kesäviilennys

Valikko P7: vikailmoitukset

Valikko Kuvaus Minimi Maksimi tehdasasetus

P60 Maalämmönvaihdin käytössä
0 = Maalämmönvaihdin ei käytössä
1 = maalämmönvaihdin käytössä
3 = maalämmönvaihdin käytössä mutta ei ohjattu

0 (ei) 3 (kyllä) 0

P61 Kuinka monta prosenttia tuloilmapuhallinta 
tehostetaan kun esilämmitys- tai viilennys on 
käytössä.

0 99 0

P62 Millä ulkolämpölämpötilalla esilämmitys käynnistyy 0 15 7

P63 Millä ulkolämpötilalla käynnistetään maakylmä 10 25 23

P64 Millä lämpötilalla tarvitaan jälkilämmitystä 5 25 23

Valikko Kuvaus Minimi Maksimi tehdasasetus

P70 Nykyinen ohjelmaversio Nykyinen Ohjelma Versio

P71 Viimeinen vikailmoitus Kertoo Virhe koodin

P72 Viimeistä edellinen vikailmoitus Kertoo Virhe koodin

P73 Viimeistä kahta edellinen vikailmoitus Kertoo Virhe koodin

P74 Vikailmoitusten nollaaminen 0 1 0

P75 Tehdasasetusten palauttaminen
• Paina OK viiden sekunnin ajan jos olet varma että 

tahdot palauttaa tehdasasetukset
! Tehdasasetusten nollaamisen jälkeen koneelle 
täytyy kertoa onko se oikea- (Re) vai vasenkätinen 
(Li).
! Tehdasasetusten palautksen jälkeen kaikki laitteen 
asetukset täytyy palauttaa yksitellen.

0 1 0

P76 Selft-testi 0 1 0

P77 Suodatinlaskurin nollaaminen 0 1 0
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Valikko P8: Ulkoiset digitaaliset asetukset

Valikko Kuvaus Minimi Maksimi tehdasasetus

810 Analoginen tulo 1
0 = ei käytössä  1 = käytössä

0 1 0

811 0 = ohjaa   1 = ohjelmoi 0 1 0

812 asetusarvo analogitulo 1
(ohjelmointi)

0 100 50

813 minimi asetus analogitulo 1 0 99 0

814 maksimi asetus analogiatulo 1 0 100 100

815 0 = positiivinen analogiatulo 1
1 = negatiivinen asetus analogiatulo 1

0 1 0

816 Analogiatulo 1 0 100 -

820 Analoginen tulo 2
0 = ei käytössä  1 = käytössä

0 1 0

821 0 = ohjaa   1 = ohjelmoi 0 1 0

822 asetusarvo analogitulo 2
(ohjelmointi)

0 100 50

823 minimi asetus analogitulo 2 0 99 0

824 maksimi asetus analogiatulo 2 0 100 100

825 0 = positiivinen analogiatulo 2
1 = negatiivinen asetus analogiatulo 2

0 1 0

826 Analogiatulo 2 0 100 -

830 Analoginen tulo 3
0 = ei käytössä  1 = käytössä

0 1 0

831 0 = ohjaa   1 = ohjelmoi 0 1 0

832 asetusarvo analogitulo 3
(ohjelmointi)

0 100 50

833 minimi asetus analogitulo 3 0 99 0

834 maksimi asetus analogiatulo 3 0 100 100

835 0 = positiivinen analogiatulo 3
1 = negatiivinen asetus analogiatulo 3

0 1 0

836 Analogiatulo 3 0 100 -

Analoginen tulo 4
0 = ei käytössä  1 = käytössä

0 1 0

0 = ohjaa   1 = ohjelmoi 0 1 0

asetusarvo analogitulo 4
(ohjelmointi)

0 100 50

minimi asetus analogitulo 4 0 99 0

maksimi asetus analogiatulo 4 0 100 100

0 = positiivinen analogiatulo 4
1 = negatiivinen asetus analogiatulo 4

0 1 0

Analogiatulo 4 0 100 -
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Valikko P8: Ulkoiset analogiatulot

Valikko Kuvaus Minimi Maksimi tehdasasetus

850 langaton tulo 1
0 = ei käytössä  1 = 
käytössä

0 1 0

851 0 = ohjaa   1 = 
ohjelmoi

0 1 0

852 asetusarvo langaton 
tulo 1
(ohjelmointi)

0 100 50

853 minimi asetus 
langaton tulo 1

0 99 0

854 maksimi asetus 
langaton tulo 1

0 100 100

855 0 = positiivinen 
langaton tulo 1
1 = negatiivinen 
asetus langaton tulo 1

0 1 0

856 Langaton tulo 1 0 100 -
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7 Ilmamäärien asettaminen
Asennuksen jälkeen laitteen ilmamäärät 
säädetään.

Comfoair 550 ilmamäärien tehdasasetukset ovat:

Säätääksesi comfoairin ilmamäärät tee näin:
1. Aseta Comfoair ohjelmointi-tilaan. 

Comfosense-paneelista:
• Paina OK. Näytöllä lukee SHIFT 8 sekunnin 

ajan
• Paina MENU ennen kuin SHIFT häviää 

näytöltä. Näytölle tulee teksti COMF.
• Paina nuolinäppäimiä kunnes näytöllä lukee 

INIT.
• Paina OK vahvistaaksesi. Näytöllä vilkkuu 

teksti INIT ON.
• Vahvista painamalla OK. Näytöllä näkyy 2 

sekunnin ajan teksti OK. Päävalikossa lukee 
INIT.

Ohjelmointitilassa LTO:n ohitus ja esilämmitys 
ovat aina poissa käytöstä. 30 minuutin kuluttua 
comfoair siirtyy automaattisesti pois 
ohjelmointitilasta.

Asento % täydestä 
tehosta

Poissa (0) 15%

Pieni (1) 35%

Normaali (2) 50%

Täysi teho (3) 70%

2. Sulje kaikki ikkunat ja ulko-ovet
3. Sulje kaikki väliovet
4. Tarkista rakenteelliset ilmavuodot.
5. Tarkista toimivatko molemmat puhaltimet 

kaikilla kolmella nopeudella.
6. Laita Comfoair suurimmalle ilmamäärälle.
7. Asenna kaikki venttiilit ja tee venttiiliasetukset 

ilmanvaihtosuunnitelman mukaisesti.
8. Muuta puhallinasetuksia näytön P-valikoissa      

P30-P37.
• Valitse hitain mahdollinen teho säästääksesi

energiaa.
• Varmista, että suhde hitaimman, keskitason

ja nopeimman puhallusnopeuden välillä pysyy
samana

9. Mikäli asetetut ilmamäärät poikkeavat liikaa 
suunnitellusta: säädä venttiilit.

10. Tarkista koko asennus uudestaan sen jälkeen
kun kaikki venttiilit on asetettu.
11.   Kytke laite (takaisin) ilmanvaihtoasentoon 2.
• Paina OK. Näytöllä lukee SHIFT 8 sekunnin ajan.
• Paina MENU ennen kuin SHIFT on hävinnyt 

näytöltä. Näytöllä lukee nyt COMF.
• Paina nuolinäppäimiä niin kauan kunnes näytöllä 

lukee INIT.
• Paina OK. Näytöllä vilkkuu teksti INIT OFF:
• Vahvista painamalla OK. Näytöllä näkyy OK 2 

sekunnin ajan. 

Ulkoinen
Painehäviö
Pa

Tilavuusvirta litraa sekunnissa
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8 Asentajan huoltotoimenpiteet
Asentaja tekee seuraavat huoltotoimenpiteet:
• Puhdistaa LTO-kennon
• Puhdistaa puhaltimet
• Tarkistaa ja puhdistaa esilämmityksen.

Tarkista Kondenssipoisto 2 vuoden välein.

Lämmönvaihtimen tarkastaminen ja
Puhdistaminen

Tarkista lämmönvaihdin 2. vuoden välein.

1. Kytke laitteesta virta (A) pois päältä.
2. Poista laitteesta kahvat (B)
3. Poista laitteesta suodattimet.
4. Irrota etupaneeli ruuvaamalla irti ruuvit (C).
5. Liu'uta etupaneelia ylöspäin ja poista etupaneeli
laitteesta.
6. Irrota peitelevy ruuvaamalla irti ruuvit (D).
7. Poista peitelevy.

Kun asennat peitelevyä takaisin, tulee alaosa
työntää ensin reunan taakse varmistamaan
kunnollinen kiinnitys.

8. Vedä hihnasta (E) poistaaksesi lämmönvaihtimen

ja tippa-astian (F).
9. Poista ohitusputki (G) SunAirin vasenkätisestä
versiosta.

8. Poista ohitusputki (G) SunAirin oikeakätisestä
versiosta.
9. Vedä hihnasta (E) poistaaksesi lämmönvaihtimen
ja tippa-astian (F).

10. Poista lämmönvaihdin tippa-astiasta (F).

Lämmönvaihtimessa saattaa olla vettä sisällä!

Kun asennat tippa-astian takaisin, sen aukkojen 
tulee olla kondenssin poiston puolella.

11. Lämmönvaihtimen tarkastaminen ja mikäli 
tarpeen puhdistaminen.
- Puhdista lamellit pehmeällä harjalla.
- Käytä pölynimuria poistaaksesi lika ja pöly.

Puhdista aina ilmavirtauksen suunnan
vastaisesti. Tämä estää likaa juuttumasta
lämmönvaihtimeen.
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Tavallinen lämmönvaihdin:
a. Upota lämmönvaihdin muutamia kertoja 
kuumaan veteen (maks. 40 °C).
b. Huuhtele lämmönvaihdin puhtaalla, kuumalla
vesijohtovedellä (maks. 40 °C).
c. Tartu lämmönvaihtimeen molemmilla käsillä 
(värillisten sivujen pinnoilta) ja ravistele vesi pois
lämmönvaihtimesta.

Älä käytä vahvoja pesuaineita tai liuottimia.

Älä asenna lämmönvaihdinta vielä takaisin,
mikäli puhaltimet tarvitsevat kunnossapitoa.

12. Jos lisätoimenpiteitä ei tarvita, asenna kaikki
osat takaisin päinvastaisessa järjestyksessä,
kytke virta ja suorita itsetestaus valikko P76:n
mukaisesti.

Kiristä ruuvit maksimi 1,5 Nm:iin. Tämä on
suunnilleen sama kuin 2-nopeus tavallisessa
akkukäyttöisessä porassa.

Puhaltimien tarkastaminen ja
puhdistaminen

1. Poista lämmönvaihdin, kuten kuvattu 
lämmönvaihtimen kunnossapitokappaleessa.

2. Poista pieni, muovinen paneeli (I) 
ohjauspiirilevyn paneelin edestä irrottamalla 
kaksi ruuvia. 

3. Vapauta liittimet (J) ja maadoitusjohdin 
ohjauspiirilevyn paneelista ja poista kaapelit 
kokonaan mukaan lukien kaksi 
läpivientisuojusta (K). 

4. Poista koko kierukkakotelo (L) painamalla 
kiinnittimiä (M). 

5. Poista tulovirtaussuutin (N) painamalla 
kiinnittimiä, jotka ympäröivät kierukkakoteloa. 

6. Puhaltimien (O) tarkastaminen ja mikäli 
tarpeen puhdistaminen.

• Puhdista puhaltimien juoksupyörät pehmeällä
harjalla.

• Käytä pölynimuria pölyn poistamiseen.

7. Asenna kaikki osat takaisin päinvastaisessa 
järjestyksessä. Älä asenna lämmönvaihdinta 
vielä takaisin.

8. Kytke laitteeseen virta päälle.
Kiristä ruuvit maksimi 1,5 Nm:iin. Tämä on
suunnilleen sama kuin 2-nopeus tavallisessa
akkukäyttöisessä porassa.
9. Suorita itsetestaus valikon P76 mukaisesti.

3.10 Toimintahäiriöt
Laitteen toimintahäiriöt näkyvät seuraavasti:
• Comfosense -paneeliin tulee näkyviin hälytys 

toimintahäiriöstä;
• Toimintahäiriön ilmaisin 3-asentoisessa 

kytkimessä syttyy;
Toimintahäiriöiden hälytykset eivät kaikissa 
tapauksissa ilmesty näytölle, vaikka
kyseessä olisi toimintahäiriö (tai ongelma). 
Kummankin tyyppinen toimintahäiriö (tai ongelma) 
on kuvattu lyhyesti seuraavissa kappaleissa.

8.1  Vikakoodit näytöllä
Toimintahäiriön tapahtuessa vastaava 
toimintahäiriön koodi näkyy näytöllä.
Seuraavassa on luettelo toimintahäiriöistä, jotka 
näkyvät näytöllä. Vianetsintää koskevassa 
kappaleessa selitetään miten
toimintahäiriöt korjataan.

Älä vahingoita puhaltimien juoksupyöriä 

tai lämpötila-antureita.

vikakoodi Merkitys

A0 Esilämmityspatterin anturi on viallinen

A1 Ulkolämpötila-anturi on viallinen

A2 Tuloilman lämpötila-anturi on viallinen

A3 Poistoilman lämpötila-anturi on viallinen

A4 Jäteilman lämpötila-anturi on viallinen

A5 LTO:n ohitus on viallinen

A6 Esilämmityksen moottori on viallinen

A7 Esilämmitys ei esilämmitä riittävästi

A8 Esilämmitys liian kuuma

A10 Liesituulettimen anturi viallinen

A11 Jälkilämmityksen anturi viallinen

E1 Poistoilmapuhallin ei pyöri

E2 Tuloilmapuhallin ei pyöri

E3 Liesituulettimen anturi liian kuuma

E4 Laite on sammutettu

EA1 Kosteusanturilla liikaa suhteellista 
kosteutta

EA2 Yhteysvirhe kosteusanturin ja laitteen 
välillä

E15 Yhteysvirhe näytön ja laitteen välillä

COMM 
ERROR

Yhteysvirhe näytön ja laitteen välillä

FLTR Sisäinen suodatin likainen

FLTR EXT Ulkoinen suodatin likainen
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8.2   Varaosat
Seuraavat Comfoairin varaosat on mahdollista tilata:

Numero Osa tuotenumero

1 Puhallin 400200015

2 LTO:n ohituksen moottori 400300024

3 Lämpötila-anturi T1/T3 400300025

4 Lämpötila-anturi T2/T4 400300026

5 Esilämmitys 400300027

6 Suodattimet 400100011

7 Esilämmittimen suodatin 400100011

8 Kytkentäpaneeli 400300033

9 Langaton ohjaus 400300033

10 Comfoair keskus 400300053

12 LTO-kenno 400400011
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Kytkentäkaavio LEFT (Vasen)

9 Kytkentäkaaviot
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Kytkentäkaavio Comfoair Luxe Right (oikea)
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Esilämmitys-/viilennyspatterin kytkentä

Esilämmitys-/ 
viilennyspatterin 
kiertovesipumppu
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