
III airteam
- når indeklima er vigtigt 

ecifikationer 

;400678 - Godsbanen 1A4, Aalbor 

e: Airteam RDCD 3.5 AT 

Filterklasse: G4 / MS 

Pro·ektleder: Stefan T e 

Udarbejdet af: Stefan Tyge 

Gunnar Clausens Vej 34B 
8260 Viby J 
70 20 35 88 

Drift og vedligeholdelsesvejledning 

Airteam boligventilationsaggregat 
RDCD 3.5 AT 

Beskrivelse 

Airteam RDCD 3.5 er et moderne ventilationsaggregat til 
komfortventilering af boliger. Aggregatet er opbygget med 
modstrømsveksler, der sikrer en høj udnyttelsesgrad på 
varmegenvindingen. 

Airteam RDCD 3.5 har filtre, der effektivt filtrerer den friske luft 
og den udsugede luft fra boligen. Filtrene og vedligehold af 
disse, er vigtige faktorer for, at opretholde et sundt indeklima i 
boligen. 

Airteam RDCD 3.5, er forsynet med indbygget automatik, som 
regulerer anlæggets luftmængde og tilstande. Den manuelle 
betjening foregår på et trådløst betjeningspanel. 
- Se bygningsdelskort 02 - VMN Betjeningspanel.

Den indbyggede automatik udfører afisning af 
modstrømsveksleren, når der er koldt udenfor. Ved 
udetemperaturer under 0°C vil der periodevis slukkes for 
indblæsningsventilatoren, for herved at undgå is i modstrømsveksleren. 

Teknisk data 

Model: 
Installeret effekt: 
El-tilslutning: 
Nominel luftmængde: 
Kapacitet: 
Filterklasse: 
Betjeningspanel: 

Hovedkontor: 

RDCD 3.5 AT 
83 W 
230 V med jord. 
250 m3/h 
100 Pa 
Se specifikke oplysninger i toppen af siden 
VMN-02LM11 
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III 
Sådan anvendes ventilationssystemet 
Ventilationssystemet betjenes på et betjeningspanel med fire knapper. Betjeningspanelet 
kommunikerer trådløst med den centrale automatik i aggregatet. 

Funktioner: 
A - Ude af huset drift Lav ventilationsrate 
B - Hjemme drift Normal ventilationsrate 
C - Tidsindstillet drift Høj ventilationsrate, tidsbestemt. 

(1 tryk= 30min., 2 tryk = 60min., 3 tryk = 90min.) 
D - Booster drift Maksimal ventilationsrate, 100%. 
E - Statuslampe (LED) 

OBS: A og B er indstillet til overholdelse af Bygningsreglementets krav. 

V li t t I 1sue e s1gna er via s a us ampen 'E' St t a us vises e ft er a kt' 1vermg a f en a f k  napperne. 
Statusindikationer 
OK Grøn 
Lavt batteriniveau betjeningspanel Orange 
Beskidte filtre Orange 
Ventilator fejl Rød 
Respons ved tryk på knap 
Registrering af tryk på knap Grøn 
Funktionsændring er udført Grøn 
Kommunikationsfejl Rød 

Vedligeholdelse 

Udskiftning af batterier i det trådløse 
betjeningspanel 

1 - Løsn knapperne fra enheden med en flad 
skruetrækker. 

2 - Løsn klipsene og afmonter enheden fra 
monteringspladen. 

Konstant 
1 blink 
2 blink 
1 blink 

1 blink 
2 blink 
1 blink 

3 - Udskift batterierne på bagsiden af enheden. 
a. Fjern det gamle batteri.
b. Indsæt nyt batteri.

(Statuslampe lyser kort orange)
4 - Monter enheden på monteringspladen. 
5 - Tryk knapperne fast på enheden. 

Skift batteri. Se side 2. 
Udskift filtre. Se side 2 

Kontakt airteam for service 

Prøv igen. Ved gentagne fejl 
kontakt airteam for service 

Batteritype: CR2032 (forhandles i byggemarkeder, dagligvarebutikker mv.)

Batterilevetid: Ca. 6 år. 
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III 
Udskiftning af filtre 
1 - Gamle filtre udtages fra aggregatet ved at trække i 
plasthåndtagene markeret på skitsen. 
2 - Nye rene filtre indsættes ved at presse dem ind, hvor 
de er markeret på skitsen. Vær opmærksom på, at filtre 
er presset helt ind efter udskiftning. 
3 - De brugte filtre bortskaffes som brændbart materiel, 
enten ved aflevering på genbrugsplads eller med 
husholdningsaffald. 
4 - Efter filterskift skal filteralarmen nulstilles. Dette � 
gøres ved, på samme tid, at trykke knapperne A og D på 
betjeningspanelet i fem sekunder. 

Under filterskift må anlægget gerne forblive i drift, men 
anlægget må ellers ikke være i drift uden filtre. Hvis der 
er emhætte tilsluttet til anlægget, skal emhætten være 
slukket under filterskift. 

Filterklasse: Se specifikation i toppen på side 1. 
Det anbefales, at udskifte filtre hver 6. måned eller når betjeningspanelet melder 
"beskidte filtre". 

Nye filtre forhandles online hos www.Filterhuset.dk 

Rengøring af aggregat 
Aggregatet aftørres udvendigt med en tør klud efter behov. 

Rengøring betjeningspanel 
Betjeningspanelet aftørres med hårdt opvredet klud med lidt opvaskemiddel efter behov. 

Service 

Advarsel 
Frontlåge må kun demonteres af uddannet 
personale. Der er fare for elektrisk stød ved 
230V og der er fare ved roterende dele i 
ventilationsagg regatet. 

Anlægget skal altid være i drift, da afbrydelse 
medfører risiko for kondens og skimmelvækst. 

For servicering kan servicetekniker rekvireres hos airteam. Nærmeste serviceafdeling 
findes på www.airteam.dk 

Filtre forhandles online på www.Filterhuset.dk 
Version 00 - 01/2017 


