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1 Allmänt

• Läs service- och underhållshandboken noga innan 
någon form av arbete utförs på aggregatet.

• Observera att vissa komponenter från andra tillver-
kare som t.ex. fläktar, filter, värmeväxlare m.m. kräver 
ytterligare installation och driftsättning och dessa har 
separata underhållsinstruktioner som ska förvaras och 
göras tillgängliga för den personal som ansvarar för 
service och underhåll. 

2 Varningar & tips

• Luftbehandlingsaggregatet får endast driftsättas och 
underhållas av utbildad personal som måste följa 
vedertagna tekniska standarder och lokala säkerhets-
föreskrifter.

• Luftbehandlingsaggregatet får endast användas för 
det ändamål och under de driftsförhållanden som 
finns angivna i de tekniska datablad som erhållits med 
hjälp av programvaran AirCalc++.

• Tillverkaren av aggregatet ansvarar inte för eventuella 
problem orsakade av att informationen i tillhandahål-
len dokumentation inte åtföljts eller av att elektriska 
eller mekaniska komponenter i aggregatet ändrats 
utan föregående tillstånd från tillverkaren. 

• Under drift måste säkerhetskedjan för luckan till fläkt-
sektionen vara låst – se bild 1.

• Övertrycksluckor och löstagbara serviceluckor är fästa 
vid höljet med spärrar. Använd en insexnyckel storlek 
4 för att ta bort/sätta fast spärrarna (se bild 2).

• Var uppmärksam på varningsskyltarna, se bild 3.

Bild 1

Bild 2

3 Funktionsdelar 

3.1 Fläktdel

• Innan ingrepp i fläktdelen utförs ska servicebrytaren 
för relevant fläktdel stängas av och låsas i avstängt 
läge så att strömförsörjningen till den elektriska driv-
motorn är bruten.

• Kontrollera remspänning och parallellitet för elmotor 
och fläktaxel och drivremmarnas planhet.

• Spänn remmarna med spännanordningen och i enlig-
het med remtillverkarens anvisningar.

• Byte av skadade lager. Om underhållet sker enligt 
tillverkarens instruktioner har alla lager en garanterad 
lägsta livslängd på 30 000 timmar.

• Läs motortillverkarens instruktioner innan underhåll av 
elmotorn utförs.

• Om fläkten behöver bytas ut eller rengöras och desin-
fekteras ska den tas ut ur höljet. Lossa först bultarna 
på skenorna med en skruvnyckel – se bild 4 – och 
lossa bultarna som håller fast den flexibla anslutning-
en – se bild 5.

Bild 3

Högspänning Klämningsrisk

Bild 4

Bild 5
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3.2 Värmedel med vattenvärmare

• För att värmeväxlarna ska fungera korrekt ska följande 
åtgärder utföras med jämna mellanrum: 

• Kontrollera att alla vattenanslutningar är täta och att 
kanalerna är lufttäta.

• Kontrollera luftningsventilens funktion. Om det är pro-
blem med medieflödet genom värmeväxlaren och/eller 
om det finns luft i kretsen ska rörsystemet luftas.

• Kontrollera att det automatiska frostskyddet för vär-
maren fungerar korrekt.

• Kontrollera regelbundet att tillförseln av uppvärm-
ningsmediet stängs av automatiskt i samband med att 
enheten stängs av.

• Kontrollera att fläkten går i ytterligare 3–5 minuter 
efter att enheten har stängts av, detta förhindrar att 
elmotorn överhettas.

• Kontrollera regelbundet om värmarens flänsar är 
dammiga. Damm eller kalkavlagringar på flänsarna 
reducerar värmeväxlarens kapacitet. Rengör regel-
bundet – ungefär var 500:e drifttimme – flänsarna med 
en dammsugare för industriändamål. Om detta inte 
räcker, använd tryckluft (maximalt rekommenderat 
tryck: 6 bar) i motsatt riktning i förhållande till luftflö-
desriktningen. 

• Om denna rengöringsmetod inte räcker till, demontera 
värmaren och tvätta den med vatten eller ånga vid lågt 
tryck. Använd inte vatten eller ånga med högt tryck 
eftersom detta kan deformera aluminiumflänsarna. Vid 
tvätt med vatten får vattentrycket inte överstiga 6 bar, 
och vattenstrålen ska riktas vinkelrätt mot flänsarnas 
ytor. Om vattenstrålen träffar snett kommer flänsarna 
att skadas, framför allt de känsligare flänsarna längs 
kanterna. Använd aldrig några hårda föremål för ren-
göring.

3.3 Värmedel med ångvärmare

• Se den övergripande checklistan i detta dokument.

3.4 Värmedel med elektrisk värmare

• Se den övergripande checklistan i detta dokument. 
Låt värmaren svalna innan du inspekterar och rengör 
den.

3.5 Värmedel med indirekt gasvärmare

• Underhåll den indirekta gasvärmaren i enlighet med 
tillverkarens anvisningar.

• Innan några åtgärder vidtas inne i sektionen med den 
indirekta gasvärmaren, i gasbrännaren, brännark-
retsen eller skorstenen ska hela luftbehandlingsag-
gregatet stängas av med huvudströmbrytaren på 
elstyrskåpet. Lås strömbrytaren i avstängt läge och låt 
aggregatet svalna. 

• Innan aggregatet startas igen, rengör det på insidan 
och dra åt alla elanslutningar ordentligt, kontrollera 
att alla termostatgivare sitter på plats och är korrekt 
riktade, kontrollera åtdragningen av gasledningar, täta 
alla luftfogar och sätt dit skydd (kåpor, kanalflänsar, 
skyddsgaller m.m.).

3.6 Befuktningsdel med ångbefuktare

• Ånga som används för befuktning får inte innehålla 

ämnen som är hälsovådliga.

3.7 Befuktningsdel med kontaktbefuktare

• Underhåll kontaktbefuktaren i enlighet med tillverka-
rens anvisningar. 

• Underhåll sektionen med kontaktbefuktaren för att 
förhindra tillväxt och reproduktion av mikroorganismer 
på någon av ytorna i luftbehandlingsaggregatets sek-
tion och i ventilationssystemet som helhet.

• Det vatten som används i befuktarsektionen måste 
uppfylla kvalitetskraven på dricksvatten. För att und-
vika att kalkavlagringar uppstår i droppavskiljaren får 
den totala vattenhårdheten inte överstiga 7 °dH.

• Bakteriemängden i cirkulationsvattnet får inte över-
stiga standardnivån (1 000 CFU/mL vid 20 - 1 °C och 
36 - 1 °C.)

• Förhindra att bakterier av legionellatyp uppstår i vatt-
net som används i spraybefuktarsektionen. Den totala 
mängden bakterier av denna typ får inte överskrida 
1 CFU/mL.

• Använd en fysisk eller kemisk desinfektionsmetod. 
Vald metod måste vara effektiv och får inte vara hälso-
vådlig. 

• Relativ luftfuktighet i system får inte överstiga 90 %.
• Innan befuktningsfunktionens fläkt startas ska befuk-

tarens vattenpump köras i 15 minuter. Enligt befuktar-
tillverkarens rekommendationer garanterar detta att 
befuktarens patroner blir fullständigt infuktade.

• Befuktaren bör köras som minst i 10–15 minuter (från 
start till stopp). Vänta lika lång tid innan den startas 
igen. När befuktaren har stängts av (vattenförsörj-
ningen till befuktaren har stängts av) bör inte luftbe-
handlingsaggregatet stängas av förrän befuktarens 
patroner har torkat. Om kontaktbefuktaren ska vara ur 
drift i 24 timmar eller mer ska befuktartråget tömmas 
på vatten. Vi rekommenderar att automatisk utrustning 
för vattentömning och torkning av sektionen installe-
ras.

• Utför en mikrobiologisk analys av matarvattnet. Om 
bakterier upptäcks ska matarvattnet desinfekteras.

• Ställ in utblåsningen av befuktaren korrekt. För detta 
behöver du vissa uppgifter som du får genom att ana-
lysera matarvattnet: kvantitet för CaCO3 (mg/L), Ca+ 
och HCO3- (mg/L) samt pH-värde. Bestäm utblås-
ningsfaktorn baserat på det vattenkvalitetsdiagram 
som finns i anvisningarna från kontaktbefuktarens 
tillverkare. 

3.8  Befuktningsdel med   högtrycks-
befuktare

• Följ underhållsanvisningarna från tillverkaren av hög-
trycksbefuktaren. Se även kraven på vattenkvalitet i 
avsnitt 3.9.2 i anslutnings-, start- och driftsättnings-
handboken.

3.9 Kyldel med vattenkylare

• Se den övergripande checklistan i detta dokument 
och instruktionerna i avsnitt 3.2. Värmedel med vat-
tenvärmare.

3.10 Droppavskiljare

• Se den övergripande checklistan i detta dokument.
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3.11 Kylsektion med direktförångare

• Se den övergripande checklistan i detta dokument.

3.12 Kylanläggning 
• Följ de separata anvisningarna för säker drift, start 

och underhåll av kylutrustningen.

3.13 Regleringsspjäll
• Se den övergripande checklistan i detta dokument. 

3.14 Filtersektion (pås- eller panelfilter)

• Innan nya filter installeras ska alltid en kontroll göras 
av att tätningslisten på ytan mellan filtret och ramen är 
hel, enhetligt applicerad och ger en lufttät montering.

• Använd endast filter som enligt tillverkaren uppfyller 
standarden SS-EN 779.

• Hantera smutsiga filter i enlighet med gällande miljö-
skyddsregler.

• Hur ofta filtret behöver rengöras eller bytas ut varierar 
beroende på luftflödeshastighet och nedsmutsnings-
grad.

3.15 Metallfilterdel

• En smutsig metallfilterpatron kan tvättas i varmt vatten 
med tillsatt rengöringsmedel. Följ tillverkarens anvis-
ningar vad gäller vattentemperatur och typ av rengö-
ringsmedel.

• Hur ofta filtret behöver rengöras eller bytas ut varierar 
beroende på hur smutsig luften blir.

3.16 Sektion med aktivt kolfilter

• Hur ofta filtret behöver rengöras eller bytas ut varierar 
beroende på hur smutsig luften blir.

3.17 Sektion med HEPA-filter

• Se den övergripande checklistan för filter i detta doku-
ment.

• En säkerhetsansvarig eller annan behörig person ska 
alltid rådfrågas innan arbete med HEPA-filter utförs.

• Mikroorganismer kan ha ansamlats i filtren under 
användningen: service- och underhållspersonal får 
inte utsättas för dessa. Använd personlig skyddsut-
rustning.

• Hur ofta filtret behöver rengöras eller bytas ut varierar 
beroende på hur smutsig luften blir.

• Kontrollera filtren noga före och efter installationen 
avseende tecken på skador.

• Innan filterbyte måste luftbehandlingsaggregatets fil-
tersektion rengöras med lämpligt steriliseringsmedel. 

• Följ lokala bestämmelser för hantering av farligt avfall.
• Innan det nya filtret skjuts på plats, kontrollera att 

filtrets tätningsfläns och styrskenor har rengjorts 
omsorgsfullt.

• Fästanordningarna ska rengöras med ett lämpligt ste-
riliseringsmedel innan de monteras på de nya filtren.

• Rekommenderat åtdragningsmoment för absolutfilter-
celler är 20 N (±10 %) per centimeter tätning. Använd 
en momentnyckel för att uppnå rätt åtdragning.

3.18 Sektion med lamellvärmeväxlare

Flänsrekuperator – värmare
• Se avsnitt 3.2 Värmedel med vattenvärmare.

Flänsrekuperator – kylare
• Mer information finns i avsnitt 3.2 Värmarsektion med 

vattenvärmare och avsnitt 3.9 Kylsektion med vat-
tenkylare.

• Kontrollera regelbundet cirkulationspumpens funktion 
och att rörledningarna för inkoppling av värmeväxlaren 
är ordentligt luftade.

• I början av vintersäsongen ska frysbeständigheten för 
kylmediet kontrolleras. Byt ut kylmedium vid behov. 
Kylmediet ska bytas ut vartannat år.

3.19 Frostskydd

• Information om frostskyddsgivarens typ, anslutning, 
användning och underhåll finns i anvisningarna för 
styrsystemet oavsett vem som levererat styrningen för 
luftbehandlingsaggregatet (Lindab, kunden eller tredje 
part).

3.20 Sektion med plattrekuperator

• Rengör värmeväxlaren regelbundet, företrädesvis med 
en dammsugare för industriändamål.

• Om smutsen utgörs av torrt damm kan insatsen ren-
göras utan demontering genom renblåsning med 
tryckluft (maximalt tryck: 6 bar) genom serviceöpp-
ningarna. Använd alltid personlig skyddsutrustning när 
detta görs. Om smutsen utgörs av fett eller kladdigt 
skräp måste insatsen dras ut från höljet till värme-
växlardelen och rengöras med en varmvattenstråle 
(maximal temperatur: 90 °C) kombinerat med lämpligt 
rengöringsmedel. 

• Var försiktig så att ytan på insatsen inte skadas under 
rengöring och demontering eftersom lamellerna består 
av mycket tunn aluminiumfolie.

• Demonteringen av en insats från sektionen görs i föl-
jande ordning – bild 6a och 6b:

• Ta bort serviceluckorna (pos. 1)
• Ta bort avgränsningsdelarna på servicesidan genom 

Bild 6a

3

4
1

2

1. Servicelucka
2. Skruvförband
3. Horisontell avgränsningssektion
4. Vertikal avgränsningssektion
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Bild 8

Bild 9

att:
– ta bort plastskydden (bild 7)
– lossa fästskruvarna (bild 8)

• Skruva bort alla skruvar för skenorna och ta bort alla 

Bild 6b

5

5. Sammankopplingsskruvar

Bild 7

• Efter utförd rengöring, sätt tillbaka insatserna i sektio-
nen i omvänd ordning.

3.21 Sektion med dubbel plattrekuperator

• För underhåll, se avsnitt 3.20 Sektion med plattreku-
perator.

3.22 Sektion med roterande värmeväxlare

• Värmeväxlarens lameller kan rengöras med luft, 
vatten, ånga eller särskilda rengöringsmedel. 

• Nedanstående procedur rekommenderas för rengö-
ring av växlaren:

• Vid små mängder smuts som är lätt att ta bort, använd 
en dammsugare.

• Vid kraftigare nedsmutsning, använd tryckluft (maxi-
malt tryck: 6 bar), med försiktighet.

• Fastsittande smuts i rotorn är lättast att få bort med 
varmvatten (maximal temperatur: 90 °C) och ett milt 
rengöringsmedel. Rengöringsmedlet kan avlägsnas 
med högtrycksvatten (maximalt tryck: 6 bar); håll mun-
stycket 50–100 mm från matrisen.

• Den roterande värmeväxlaren drivs av en drivrem eller 
rund rem.

• Drivremmen (bild 10) består av länkar som är lätta 
att lägga till eller plocka bort utan verktyg. Vrid på 
remmen för att öppna den och ta bort länkar för 
att förkorta remmen till rätt längd och remspänning 
uppnås. Remspänningen bör vara 1–2 % (det inne-
bär att remlängden ska vara 1–2 % kortare än faktisk 
sträcka). 

• Den runda remmen levereras hopsvetsad. Om juste-
ring krävs måste remmen kapas, förkortas och sam-
manfogas igen med ett särskilt monteringsstift som 
är fäst på höljet (se bild 11). Remspänningen bör vara 
4–6 %.

• Kontrollera tätningen mellan rotor och hus. Justera vid 
behov borstens tätning genom att lossa skruvarna på 
plastlisten och skjuta borsttätningen närmare växla-
ren. Dra sedan åt skruvarna igen (bild 12).

skenor (bild 9). 
• Dra ut insatsen från sektionshöljet. Använd gaffeltruck 

för tyngre sektioner.
• Skruva vid behov loss de sammankopplande skruvar-

na (se position 5 i bild 6) och demontera värmeväxla-
ren.
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Bild 10

Bild 11

Bild 12

4  Underhålla och rengöra 
luftbehandlingsaggregat av hygientyp

• Luftbehandlingsaggregat av hygientyp är särskilt 
konstruerade för behandling av luften i renrum, 
sjukhus, operationssalar, laboratorier, anläggningar för 
läkemedelsproduktion och liknande.

4.1 Underhållsschema

• Vid underhåll och rengöring måste standarden 
VDI 6022 följas. Vid mycket smutsig luft måste rekom-
menderat  intervall för underhåll förkortas och anpas-
sas för de faktiska förhållandena.

4.2 Rengöring och underhåll

• Större partiklar och smuts måste avlägsnas med en 
industridammsugare. Övrig smuts tas bort med trasor 
blötta i vatten med normal mängd tillsatt milt och gift-
fritt rengöringsmedel. Använd rengöringsutrustning 
som inte skadar aggregatets yta.

• Använd personlig skyddsutrustning.
• Alla installerade delar (fläktar, motorer, filter, värme-

växlare m.m.) är monterade på skenor för att vara 
enkla att ta ut från höljet. Alla delar måste tas ut med 
största försiktighet innan de rengörs. Efter rengöring 
och desinfektion ska all rengöringsutrustning och löst 
smuts avlägsnas. Kontrollera att alla tätningar sitter på 
plats, i synnerhet lucktätningarna. Om några tätningar 
är skadade ska de avlägsnas och bytas ut mot nya.

• Alla delar av aggregatet som tagits bort för rengöring 
och desinfektion ska sättas tillbaka i enlighet med till-
verkarens anvisningar.

4.3 Desinfektionsmedel

• Använd inte desinfektionsmedel med korroderande 
effekt.

• Använd desinfektionsmedel som rekommenderas av 
Robert Koch-institutet (RKI) och VAH (Vereinigung 
Angewandte Hygiene).

• Följ anvisningarna från tillverkaren av desinfektions-
medlet avseende korrekt blandning, koncentration, 
temperatur vid användning, reaktionstider och kompa-
tibilitet med de ytor som ska rengöras.

• Efter utförd desinfektion ska alla tätningar, kabelrör, 
skyddslock och liknande kontrolleras och ersättas om 
de är skadade.

4.4 Ta aggregatet i drift igen

• När aggregatet har rengjorts och desinfekterats måste 
det inspekteras innan det tas i drift igen. Kontrollera 
om några giftiga ångor eller obehaglig lukt förekom-
mer, vilket kan inträffa vid otillräcklig rengöring.

4.5 Täthetskontroll

• I aggregat där det inte är tillåtet att blanda till- och 
frånluft måste täthetskontroller utföras regelbundet. 
Detta gäller inte aggregat med en batterivärmeväxlare 
där fullständigt åtskilda luftflöden redan har säker-
ställts.
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5 Checklista för underhåll

• Följ nedanstående underhållsschema mycket noga. När det gäller rengöring och underhåll av aggregaten ska också 
rekommendationerna i VDI 6022-standarden följas.

• VIKTIGT: Luftbehandlingsaggregat av hygientyp får endast rengöras och underhållas av behörig underhållspersonal.

Sektion Kontroll- och underhållsschema
Minsta tidsintervall (månader)

1 3 6 12 24

Hölje

Kontrollera lucktätningar, att kanalanslutningarna är 
täta och att taket är vattentätt.

x

Undersök höljets insida och titta efter 
nedsmutsning, skador och korrosion.

x

Kontrollera att luftintaget är fritt från hinder.

Rengör och säkerställ att enheten är i gott 
hygieniskt skick.

x

Fläkt

Kontrollera lager och vibrationsdämpare. x

Kontrollera remdrivningen om sådan används. x

Titta efter nedsmutsning, skador och korrosion. x

Rengör och säkerställ att enheten är i gott 
hygieniskt skick.

x

Vattenvärmare

Lufta spolen, kontrollera om läckage förekommer. x

Titta efter nedsmutsning, skador och korrosion. x

Rengör och säkerställ att enheten är i gott 
hygieniskt skick.

x

Frostskydd

Titta efter nedsmutsning, skador och korrosion. x

Kontrollera elsystem och säkerhetsutrustning. x

Rengör och säkerställ att enheten är i gott 
hygieniskt skick.

Elektrisk värmare

Titta efter nedsmutsning, skador och korrosion 
(innan enheten startas).

x

Kontrollera elsystem och säkerhetsutrustning. x

Rengör och säkerställ att enheten är i gott 
hygieniskt skick.

x

Gasvärmare

Titta efter nedsmutsning, skador och korrosion. x

Kontrollera elsystem och säkerhetsutrustning. x

Kontrollera värmeväxlarens täthet. x

Rengör och säkerställ att enheten är i gott 
hygieniskt skick.

x
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Sektion Kontroll- och underhållsschema
Minsta tidsintervall (månader)

1 3 6 12 24

Ångbefuktare

Titta efter nedsmutsning, skador och korrosion. x

Tvätta med rengöringsmedel, spola ren och torka 
befuktarens kammare och desinfektera den vid 
behov.

x

Titta efter utfällt kondensat i befuktarkammaren – 
rengör befuktaren.

x

Kontrollera smutsfällorna avseende skick och 
funktion.

x

Kontrollera kondensatdräneringen. x

Testa styrventilens funktion. x

Rengör och säkerställ att enheten är i gott 
hygieniskt skick.

x

Kontaktbefuktare

Titta efter nedsmutsning, skador och korrosion. x

Kontrollera bakteriemängden i befuktarens 
matarvatten.

x

Kontrollera spridardysorna avseende avlagringar. x

Kontrollera smutsfällorna avseende skick och 
funktion.

x

Kontrollera cirkulationspump och inloppsrör  
avseende smuts.

x

Funktionstesta steriliseringssystemet. x

Rengör luftbefuktaren. x

Rengör och säkerställ att enheten är i gott 
hygieniskt skick.

x

Högtrycksbefuktare

Titta efter nedsmutsning, skador och korrosion. x

Tvätta med rengöringsmedel, spola ren och torka 
befuktarens kammare och desinfektera den vid 
behov.

x

Kontrollera spraygallret avseende avlagringar. x

Kontrollera droppavskiljaren avseende avlagringar. x

Kontrollera kondensatdräneringen. x

Rengör och säkerställ att enheten är i gott 
hygieniskt skick.

x

Vattenkylare

Titta efter nedsmutsning, skador och korrosion. x

Kontrollera batteriet avseende läckage och lufta 
det.

x

Kontrollera att uppsamlingstråget är i gott skick och 
testa vattenlåset. Fyll vid behov vattenlåset med 
vatten.

x

Rengör och säkerställ att enheten är i gott 
hygieniskt skick.

x
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Sektion Kontroll- och underhållsschema
Minsta tidsintervall (månader)

1 3 6 12 24

Droppavskiljare

Titta efter nedsmutsning, skador och korrosion. x

Undersök uppsamlingstråget med avseende på 
nedsmutsning, korrosion och funktion.

x

Rengör och säkerställ att enheten är i gott 
hygieniskt skick.

x

Direktexpansionsbatteri

Titta efter nedsmutsning, skador och korrosion. x

Kontrollera batteriets anslutningar. x

Kontrollera uppsamlingstråget och testa 
vattenlåset.

x

Rengör och säkerställ att enheten är i gott 
hygieniskt skick.

x

Spjäll

Titta efter nedsmutsning, skador och korrosion. x

Kontrollera motordrivningen. x

Kontrollera tätningar och lager. x

Rengör och säkerställ att enheten är i gott 
hygieniskt skick.

x

Filter

Titta efter nedsmutsning och skador. x

Kontrollera differenstrycket. x

Intervall för byte av filter < F9 x

Intervall för byte av filter > F9 x

Rengör och säkerställ att enheten är i gott 
hygieniskt skick.

x

Ljuddämpare

Titta efter nedsmutsning, skador och korrosion. x

Rengör och säkerställ att enheten är i gott 
hygieniskt skick.

x

Plattvärmeväxlare, dubbel plattvärmeväxlare

Titta efter nedsmutsning, skador och korrosion. x

Kontrollera höljets tätningar. x

Kontrollera uppsamlingstråget och testa 
vattenlåset.

x

Kontrollera dämparens funktion. x

Rengör och säkerställ att enheten är i gott 
hygieniskt skick.

x
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Sektion Kontroll- och underhållsschema
Minsta tidsintervall (månader)

1 3 6 12 24

Roterande värmeväxlare

Titta efter nedsmutsning, skador och korrosion. x

Kontrollera tätheten mellan rotor och hus. x

Kontrollera rotorns rotationsriktning. x

Kontrollera motor och lager samt drivningens och 
regulatorns funktioner.

x

Kontrollera remmen. Om den slirar ska 
remspänningen justeras.

x

Rengör och säkerställ att enheten är i gott 
hygieniskt skick.

x
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