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3.0.0 General information
3.1.0 Forord
Denne monterings- og driftvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation
og vedligeholdelse af anlægget.

3.2.0 Anvendelsesområder
Turbovex TX 3000 er beregnet til komfortventilation af industrilokaler, autoværksteder og sportshaller

3.3.0 Leveringsomfang
Turbovex TX 3000 bliver leveret med følgende hovedkomponenter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ophængsbeslag (2 Sæt)
Blæserunit
Indblæsningsring
Afkasthætte
Indsugningshætte
Indblæsningskappe
Digital styring
Silikone
Flow Control
Div. Skruer og bolte, samt wire og wirestrammere
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3.4.0 Funktionsprincip
Varmegenvindingsprincippet i Turbovex TX 3000 er baseret på den roterende varmeveksler (B).
Udsugningsventilatoren (A) suger den varme rumluft fra tragten (D) gennem halvparten af veksleren
(B), og ud gennem afkasthætten (F). Samtidig suger ventilatoren (C) frisk luft fra indsugningshætten
(G) gennem den anden halvdel af veksleren, og blæser den opvarmede luft til indkastkappen (E), hvor
luften fordeles i 360º ud i lokalet.
Den ene halvdel af veksleren vil altid befinde sig i den varme luftstrøm fra udsugningsluften, hvor
materialet i veksleren opvarmes, for derefter at blive afkølet når denne del roterer over i den kolde luft
fra indsugningen. Herved afgives energien fra udsugningsluften til den friske luft i indblæsningen,
hvorved indblæsningsluften får tilført den opsamlede energi fra udsugningen.
Processen er regenerativ, da veksleren roterer med et konstant lavt omdrejningstal.
For at imødegå myndighedernes anvisninger ved brug af roterende varmevekslere, hvor der kan være
en lækage på 1-4 %, og dermed forårsage recirkulation af den udsugede luft, er konceptet opbygget
således at dette forhindres.
Ved placering af udsugningsventilatoren direkte over vekslerens udsugningsside, i et lukket kammer,
og udsugning af 5 % mere luft end der indblæses, skabes der et undertryk, som bevirker at evt.
lækage sker fra indsugningskammeret til afkastsiden, og derved ikke forårsager opblanding af tilluften
med fraluften.
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3.5.0 Lækagemåling
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4.0.0 Montage
4.1.0 Måltegning
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4.2.0 Montage af anlæg
Ophængsbeslagene monteres mellem åsene med en
centerafstand af 900 mm og fastgøres med franske skruer i
top og bund. Gaffelbeslagene justeres ind, således at de er
vandret over for hinanden, og låses fast med boreskruer
gennem teleskoprørene.

Den samlede ventilationsenhed, som vejer ca. 200 kg,
hænges op mellem ophængsbeslagene således at
"hornene" falder på plads i gaffelbeslagene. Ved montage på
siden af tag, skal servicelugen vende ind mod midten af
bygningen, således at der sikres adgang til denne. Enheden
kan sænkes ned i ophængsbeslagene udefra, eller hæves
op indefra gennem ophængsbeslagene, og drejes på plads i
gaflerne.

Indløbsringen trykkes op over yderrøret, således at de
forborede huller i yderrøret og indløbsringens muffe passer
over for hinanden. Montageboltene, med skive, sættes i fra
indvendige side af yderrøret og ud gennem indløbsringens
muffe, hvor beslaget til bardunstrammerne påsættes og
fastspændes med selvlåsende møtrik. (se indsatte
snittegning)

Der monteres wire og bardunstrammere i beslagene på
indløbsringen, og strammes ud mellem de medleverede
beslag, som monteres på åse og lægter, således at
ventilationsenheden fixeres i lodret, og fastholdes.
Herefter færdiggøres tagdækningen, hvorefter man er klar til
montage af inddækningen.
Tagbeklædningen tilpasses rundt om ventilationsenheden,
(læg 10 cm til målende på blød inddækning se side 9), og
herefter monteres inddækningen.
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NB! Der kan bruges selvskærende skruer ind i enheden ved
montagen, men disse må ikke række mere end 5 mm
igennem, for ikke at berøre interne komponenter. Se
specialbladet for montage af blød inddækning, da det er
væsentligt at denne slutter fuldstændig tæt om anlægget.

Afkasthætten sættes nu ned over ringen ved
udsugningsventilatoren, således at slangen til
kondensafløbet samtidig føres ud gennem hullet i
ventilationsenheden. Hætten skal ikke fastgøres yderligere,
da den støtter på afstandsringen i toppen af enheden, og vil
blive styret af indsugningshætten når denne er monteret.

Indsugningshætten kantes ned over afkasthætten og
fastgøres i underkanten med skruer i de forborede huller, og
drejes så afløbsslangen fra afkasthættens opsamlingsbakke
kommer ud gennem hullet i indsugningshætten.
Samlingen mellem indsugningshættens tophul og
afkasthættens topkegle, fuges med den medfølgende
silikone, som også bruges ved slangegennemføringerne.
Den indvendige montage færdiggøres ved at montere
indblæsningskappen op over ringen ved drejespjældet, og
fastgøre denne med skruer gennem ringen og kappens
flange fra indvendig side.
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4.3.0 Montage af blød inddækning
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4.4.0 Montage af bundforlænger
I bygninger med inderloft, er det muligt at
forlænge anlægget, således at kun
indløbsringen og indblæsningskappen er
synlig i rummet, og inspektionslemmen er
på loftet.
Forlængerrørene samles med skruer
gennem samleringene, og monteres i den
viste rækkefølge fra anlægget, hvor også
z-vinklerne for styr af inderrøret skrues
fast inden montage af yderrøret.
NB! Ved tilpasning af længden, skal inder
-og yderrør skæres på samme længde.
Inderrøret beklædes indvendig med den
medleverede skummåtte, og yderrøret
isoleres udvendig, over loft, med
isolationsmåtte, for at undgå kondens i
anlægget.
Forlængerrørene leveres i
standardlængder af 1 meter, som pladerør
der foldes rundt og “klikkes” sammen i
samleskinnerne.

Inderloft

Side 10 af 22

Turbovex A/S
Industrivej 45, DK – 9600 Aars
Telefon: +45 96 98 14 62 – Fax: +45 98 96 42 24
e-mail: info@turbovex.dk – www.turbovex.dk

4.5.0 Montage af topforlænger
I bygninger med tykt tag eller hældninger over
30º,er det muligt at forlænge anlægget med ½ m
i toppen, inden montage af afkasthætte og
indsugningshætte.
Det udvendige forlængerrør samles med skruer
gennem samleringen, og det indvendige
folængerrør skubbes ned over kegletoppen,
hvorefter støtteringen skydes over inderrøret til
anlæg mod skruerne i dette, og skrues fast i
yderrøret gennem hullerne i ombukkene.
Herefter monteres hætterne på normal vis.
NB! Hullet for afløbsslangen i bunden af
afkasthætten lukkes, og slangen føres ud
gennem nyt hul i det udvendige forlængerrør.

Støttering f. forlængerrør

Udvendigt forlængerrør

Indvendigt forlængerrør

Samlering

Anlæg
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4.6.0 Montage af ramme for flad tag
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5.0.0 Tekniske specifikationer
5.1.0 Anlæg
Anlægstype:

Turbovex TX 3000

Kapacitet:

1200 -3000 m³/h

Strøm:

1 x 230V/50Hz

Effekt (Motor):

Max. 675 Watt

Energiforbrug (Motor):

0,8 kJ/m³

Genvindingsgrad:

72%

Note! Genvindingsgrad er i henhold til dansk referenceår

Luftflowet angiver det balancerede luftskifte i relation til motorspændingen, og angives i m³/h.
Styringen kontrollerer luftskiftet i 4 trin, som fremhævet i skemaet, og indstilles efter behov og krav til
miljøet, og dækker derved et stort spekter inden for industriventilation.
Lydniveauet angives i dB(A) i forh. til luftskiftet, målt i en afstand af 1 m fra, og 1 m under
indkastkransen. Som sammenligning kan nævnes at hvisken svarer til 30 dB, almindelig tale 60 dB, og
bytrafik ca. 90 dB. På en afstand af 3 m fra anlægget, vil lydniveauet være 6 dB(A) mindre end de i
skemaet angivne værdier.
Temp. virkningsgraden på varmeveksleren angives i %, og er udtrykt som forholdet mellem den
opnåede temp.forskel, og den maximalt opnåelige temp.forskel, hvilket vil sige, udetemp. minus
indblæsningstemp. divideret med udetemp. minus rumtemp., omregnet til procent. Målinger er fortaget
ved luftfugtighed på 52 % RH.
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5.1.1 Lydmåling
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5.2.0 Flowkontrol
Se også vedlagt brugsanvisning for Flowkontrol
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5.2.1 Placering af flow sensor
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5.3.0 El-tilslutning
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5.4.0 El-tilslutning master/slave anlæg
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6.0.0 Betjening
6.1.0 Regulering af luftmængde (Digital Controller)
Se også vedlagt brugsanvisning for digital CPU-styring
Fra fabrikken er trintransformatoren, som er indbygget i udsugningskammeret for
rumluften på anlægget, forbundet til kontrolpanelet på 4 faste blæsertrin.
Når anlægget stoppes gemmes den sidste indstilling af luftmængde automatisk, og
anlægget vil starte med denne indstilling.
NB! Ved regulering af luftmængde med CO2 sensor, skal den manuelle indstilling stå
på trin 1 for at få den korrekte styring af luftmængden.
6.2.0 Regulering af setpunkt temperatur. (Digital Controller)
Se også vedlagt brugsanvisning for digital CPU-styring
Den ønskede setpunkt temperatur indstilles på kontrolpanelet.
Setpunkt temperaturen er en indstilling for den ønskede minimum-temperatur for
indblæsningsluften. Hvis indblæsningstemperaturen overstiger setpunktet stopper
den roterende veksler. (automatisk by-pass)
Når anlægget stoppes gemmes den sidste indstilling af setpunkt temperaturen
automatisk, og anlægget vil starte med denne indstilling.
Om sommeren - især hvor det kan være rart at få kølig luft ind i rummet - kan
brugeren selv stille temperaturen ned på automatikpanelet.

7.0.0 Service.
7.1.0 Service sikkerhed.
NB!
Før nogen form for service påbegyndes skal der afbrydes for forsyningsspændingen.

Eftersyn og rengøring af anlæggets komponenter foretages efter behov, men bør dog
udføres mindst en gang pr. år
Egenkontrolskema kan downloades fra vores hjemmeside
Der er mulighed for at tegne servicekontrakt, således man altid er sikker på anlægget
fungerer optimalt. Kontakt vores serviceafdeling for yderligere oplysninger.
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7.2.0 Varmeveksler:
Varmeveksleren bør rengøres mindst 1 gang pr år, for at undgå en forringet
effektivitet.
Først demonteres servicelugen hvorefter den roterende varmeveksler kan rengøres
med trykluft eller støvsuger.
7.3.0 Motor og ventilator:
Motor og ventilator er vedligeholdelsesfrie, men kan rengøres med trykluft eller
støvsuger.
Tilgang til udsugningsventilatoren sker ved at afmonter den udvendige taghætte
hvorefter der er fri adgang til ventilatoren.
Motoren har engangssmurte, lukkede specialkuglelejer, som er vedligeholdelsesfrie.
Udskiftning af motor bør kun ske efter vejledning fra forhandleren.
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8.0.0 Overensstemmelseserklæring
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