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SÄKERHET

INSTALLATION

• Aggregatet får inte demonteras utöver våra instruktioner.

• Service och reparationer, utöver normal skötsel, skall utföras av ventilations fackman
eller - vid elektriska ingrepp - behörig elektriker.

• Aggregatet får inte installeras där det kan utsättas för väta.

• Aggregatet får inte installeras i lokaler där det förekommer syra-, alkali- eller
organiska lösningsmedelsångor, färger eller andra giftiga eller explosiva gaser.

• Aggregatet får enbart anslutas till enfas 220-240V, 50 Hz.

• Elanslutningen måste vara jordad.

• Följs inte säkerhetsföreskrifterna finns risk för eldsvåda, elstötar eller annan skada.

•  Friskluftsintaget placeras lämpligen på byggnadens nord eller östsida, en bit upp
från marken för att undvika marknära föroreningar. Uteluftsintaget bör placeras på
avstånd från imkanaler, utblås från central-dammsugare etc.

•  Avluft bör ledas ut över tak via takhuv. I vissa fall kan kombidon eller kombihuv
användas.

•  Montera aggregatet på vägg i förråd, garage, vind eller liknande (se rubrik Montera
aggregat på sid 5) och se till att det hänger stabilt och säkert.

•  Aggregatet ansluts elektriskt med den monterade stickkontakten till jordat 1-fas
uttag (230 VAC / 10 A).  Matning sker via aggregatets topp.

•  Anslut kondensavtappning i botten på aggregatet till dräneringsslang och
dräneringsplugg.

•  Ventilationsrör och dräneringsslang utanför klimatskal skall vara isolerade.

•  Ventilationsrör för avluft och uteluft inom klimatskal skall också kondensisoleras.

•  Man bör ha handskar vid installationen.



TEKNISKA DATA

OBS! 

Verkningsgraden är mätt enl. EN 308 torr verkningsgrad.  
Uteluft temp. T1, Frånluft temp. T2, och Tilluft temp. T3:

 η
  
= 

T
3
–T

1

T
2
–T

1

Enhet

Spänning/frekvens 230 V, 50 Hz

Temperaturområde -10°C - +40°C

Mått 35.800:-

Höjd inkl stos och kopplingsbox mm 814

Bredd mm 774

Djup mm 595

Vikt kg

Anslutningar mm Ø160

Värmeväxlaren 35.800:-

Verkningsgrad – EN308 (högfart) % 85

Verkningsgrad – EN308 (lågfart) % 93

Fläkt 35.800:-

Typ Multi RadiCal Blade, ABS

Motor W EC, 2 x 83 W

Filter 35.800:-

Frånluft G4

Tilluft F7

Manöverpanel IQ 900RC

Förvärmare 1 kW
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OM AGGREGATET

KOMPONENTER

Värmeväxling
Frånluft leds genom värme växlaren och ut 
ur huset. Frisk utomhusluft leds in genom 
värmeväxlaren.

Bypass
Frånluften leds ut utan att passera värme-
växlaren.

Recom 4-aggregatet ventilerar ut gammal luft från bostaden och tillför frisk utomhusluft.  
Energibesparing görs genom att värmen i frånluften tas tillvara för att värma tilluften.

1  Värmeväxlare

2  Frånluftsfläkt

3  Tilluftsfläkt

4  Grovfilter tilluft

5  Frånluftsfilter

6  Tilluftsfilter

7  Bypass

8  Kopplingsbox

9  Anslutning uteluft

10  Anslutning frånluft  

11  Anslutning tilluft  

12  Anslutning avluft  

13  Förvärmare och  
 uteluftsgivare 

Överhettningsskydd låg 
Överhettningsskydd hög

14  Frånluftsgivare

15  Manöverpanel samt  
  rumsgivare

16  Avluftsgivare



KONTROLLERA PRODUKTEN VID LEVERANS
Undersök aggregatet när det levererats för att upptäcka eventuella transportskador. Skador skall 
omgående anmälas till transportbolaget.

Notera modell och serienummer och undersök om elanslutning, spänning och frekvens stämmer 
med dina behov.

Kontakta REC Indovent AB vid eventuella fel som uppstår under garantitiden. 
Våra servicepartners i Sverige kan kontaktas när garantin inte gäller.  Kontaktuppgifter finns på 
vår hemsida;  www.rec-indovent.se/sv/servicepartner

Garantin gäller inte för fel som uppstår p.g.a. att kunden gjort ändringar i produkten utan vårt 
skriftliga godkännande.

INSTALLATION

VARNING! 

• Följ alltid anvisningarna i manualen vid installation och när elanslutningar görs.
• Se till att den jordade kontakten är rätt ansluten.
• Använd korrekt säkring.

OBS! 

Installera aggregatet, manöverpanel och anslutning minst 3 m från stark elektromagnetisk 
strålning.

MÅTT

4
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INSTALLATION

ANSLUTNING AV KANALER

Ventilationsanslutningarna är tillverkade 
av ABS-material och behöver således inte 
isoleras.  Kontrollera efter installationen att det 
är tätt mellan kanalerna och anslutningarna. 
Täta vid behov med ventilationstejp.

Kanalanslutningarna är 160 mm. 

MONTERA AGGREGATET

Recom 4-aggregatet kan monteras på två sätt: 

a/ Med hjälp av upphängningsanordningarna  
direkt på en solid vägg, som inte är utsatt för  
vibrationer. Upphängningen består av 2 böjda  
metallskenor. Skenorna fästs i väggen så att övre 
delen av aggregatet kan hängas fast.

b/ Aggregatet kan även placeras stående på ett 
avvibrerat golv/stativ. Skruva då fast  
aggregatet ordentligt så det inte kan falla.  
Tänk på att kondensdräneringen kommer under  
aggregatet.

• Manöverpanelens placering:

Bypasspjället arbetar efter börvärdet på temperaturgivaren GT1, som sitter i 
manöverpanelen. Panelen skall därför placeras i det utrymme man anser ger 
bäst referenstemperatur för huset, samt sitta skyddad från solinstrålning och 
andra värmekällor.

• Recom 4-aggregatet skall sitta rakt.

• Kondensdräneringen skall dras till brunn eller avlopp med fall.

• Notera att dränering, som förläggs i utrymmen där det finns risk för frost,
måste isoleras väl så att inte dräneringsvattnet fryser. 

• Vid risk för längre perioder av frost i kalla utrymmen (vind etc.),
rekommenderar vi att man kompletterar kondensdräneringen med 
en elvärmeslinga under isoleringen för att förhindra påfrysning av 
kondensvattnet.

• Framför aggregatet måste det vara ett utrymme på minst 65 cm för att
kunna byta filter och göra annat underhåll. Det måste finnas utrymme att 
ansluta kanalerna på ovansidan. 

OBS! 

AL

UL

TL
sovrum/
vardagsrum 

FL
Våta utrymmen



Kraftiga böjar Flera böjar Böj intill
Extrem 

kanalreduktion 

INSTALLATION

Anslut med fördel aggregatet till flexibla kanaler eller dukstosar, för att undvika att vibrationer 
överförs till kanalsystemet. Recom 4-aggregatet har förborrade kanalflänsar av ABS.

1. Montera kanalen i anslutningsflänsen och täta med ventilationstejp.

OBS! 

• Innan kanalerna ansluts:  se till att de är fria från smuts och partiklar invändigt.

• Rör inte bypasspjällets blad inuti aggregatet när kanalerna ansluts, eftersom det kan medföra
problem med bypassfunktionen.

• Undvik att installera kanalerna på följande sätt, eftersom det skulle leda till ökat tryckfall,
minskad luftmängden från aggregatet, samt onormalt höga ljudnivåer.

6
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Kondensanslutning

INSTALLATION

ANSLUTNING AV KONDENSAVLOPP
Mängden kondens kan variera mycket beroende på fuktnivån i frånluften, utetemperatur 
och luftflöde. Kondensvattentappen skall monteras enligt bilderna nedan i samband med 
installationen. Den ansluts via ett rör och ett U-rör till det vanliga avloppet eller direkt till brunn.

Dra inte ut kondensvattendräneringen på utsida fasad pga frysrisk.

Notera att kondensvattendräneringen måste monteras vid installationen. Kondensavloppet 
är 10 mm i diameter och en flexibel 1,5 m lång slang bifogas sändningen. Kontrollera efter 
monteringen att kondensavloppet fungerar som det skall genom att hälla vatten i kondenstråget 
inuti aggregatet.

Vid risk för längre perioder av frost i kalla utrymmen (vind etc.), rekommenderar vi att man 
kompletterar kondensdräneringen med en elvärmeslinga under isoleringen för att förhindra 
påfrysning av kondensvattnet.

OBS! 



Anslutning 
manöverpanel

Anslutning 
elnät

INSTALLATION

ANSLUTNING AV MANÖVERPANEL

Bilden visar Recom 4-aggregatets kopplingsbox. 

Aggregatet levereras med en kortare kabel (2 m), som är ansluten till aggregatets plint. 
Kabeln är märkt ”Test”. Eftersom manöverpanelen skall placeras inne i bostaden (se sid 5), 
Manöverpanelens placering), kan man vid installationen behöva förlänga kabeln alternativt  
byta till längre kabel. Detta kan göras med vanlig 2-trådskabel.

Bilderna nedan visar aggregatets elanslutningar.

Använd följande anslutningar:

Produkt
Rekommenderad  

avsäkring
Jordfelsbrytare 

Antal pooler / märkström / jordfelsbrytare (mA)

Recom 4 10 A 2 / 40 / 30

Reservsäkring 6,3 AL, 250V

8
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STYRNING

01 Start/stopp

02 Driftindikator;  I drift/stopp (RUN / STOP)

03 Höj temperaturen

04 Sänk temperaturen

05 Återställning  (RESET)

06 Bekräfta/OK

07 Välj tid - öka (SCHEDULE)

08 Välj tid - minska (DAY)

09 Timer

10 Välj fläkthastighet (FAN SPEED)

11 Forceringsknapp ”BOOST” (HRV) 

12 Välj funktion (MODE)

01 Vald fläkthastighet - hög, medium, låg  
(FAN - HIGH, MED, LOW)

02 Visar timer/tid – mån, tis, ons, tors, fre, lör, sön, välj
(MON TUE WED THU FRI SAT SUN SET)

03 Visar ÄR temperatur.
Vid tryck upp/ned knappar visas SET TEMP.

05 Filteralarm
(FILTER CHECK) 

06 Visar bypassaktivitet
 (BYPASS FUNCTION)

07 Visar fläkthastighet FL (frånluft) resp TL (tilluft) 
(EXHAUST FAN,  SUPPLY FAN) 

08 Visar funktion – fläkt, kyla, värme, auto, forcerad 
”BOOST” ventilation 
(MODE – FAN COOL HEAT AUTO VOD)

KNAPPARNAS FUNKTIONER

LCD funktioner



STYRNING

START/STOPP (RUN/STOP) 
Om displaybelysningen och ledlampan inte lyser, tryck på knappen för att starta aggregatet.  
Håll knappen intryckt 2 sekunder för att stänga av.

Öka/minska rumstemperaturens börvärde (SET TEMP visas)

Lathund för snabbinstallation finns i separat blad eller hämtas på www.rec-indovent.se

ÄNDRA INSTÄLLNINGAR FÖR FLÄKTHASTIGHET
De 3 fläkthastigheterna (låg, medium och hög) för frånluftsfläkt och tilluftsfläkt har ställts in 
på fabriken. Det är möjligt att med manöverpanelen ändra värdena som procent av min- och 
maxvärden.

Gör så här för att aktivera menyn:

• Tryck på FAN SPEED (fläkthastighet) i 5 sek. Displayen  för temperatur.

• EXHAUST FAN (frånluftsfläkt) och LOW (låg) blinkar. Ange ett värde mellan 0-99% genom
att minska med knappen DAY  och öka med knappen SCHEDULE .

• När önskat värde visas, tryck OK.
• Fortsätt med MED (medium) hastighet.
• När önskat värde visas, tryck OK.
• Fortsätt med HIGH (hög) hastighet.
• Bekräfta med OK.
• Nu börjar SUPPLY FAN (tilluftsfläkt) och LOW (låg) blinka.
• Ställ in LOW, MED, HIGH, BOOST och FAN OFFSET på motsvarande sätt.

MANÖVERPANELENS FUNKTIONER

10
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STYRNING

ÄNDRA INSTÄLLNINGAR FÖR FORCERAD HASTIGHET (BOOST)
När fläkthastigheterna ställts in med LOW / MED / HIGH är det möjligt att ställa in forcering 

(BOOST). Detta görs när displayen visar    för temperatur.

• Ange ett värde mellan 0-99% och tryck OK för BOOST.
• Tryck OK för att bekräfta.

ÄNDRA INSTÄLLNINGAR FÖR FLÄKTBALANSERING (FAN BALANCING) I VOD MODE  
(ventilation on demand)

FLÄKT (FAN)
• Tryck en gång: texten FAN visas. Tryck FAN SPEED. EXHAUST FAN (frånluftsfläkt) och

nuvarande fläkthastighet börjar blinka.
• Använd knapparna  för att välja fläkthastighet (hög, medium, låg)
• Tryck OK för att bekräfta.
• “SUPPLY FAN (tilluftsfläkt) och nuvarande fläkthastighet (text) börjar blinka.
• Använd knapparna  för att välja fläkthastighet (hög, medium, låg)
• Tryck OK för att bekräfta.
• Texten FAN och HIGH, MED, LOW visas.

FUNKTION (MODE)
Tryck för att välja funktion (FAN, COOL, HEAT, AUTO och VOD) Varje gång man trycker på 
knappen visas nästa funktion.  Funktionen aktiveras efter 5 sekunder. Texten MODE visas hela 
tiden i displayen.

Aggregatet kan köras i olika driftlägen (FAN, COOL, HEAT, AUTO och VOD) den 
rekommenderade inställningen är AUTO.

FAN  = Driften tar inte hänsyn till ute & innetemp utan går bara på fläktinställning.
COOL = Manuellt sommarläge - kyler så mycket den kan.
HEAT  = Manuellt vinterläge - värmer så mycket den kan.
AUTO  = Driften reglerar vid behov och tar hänsyn till ute & innetemp (REKOMMENDERAS)
VOD  = Styrning av en extern 0-10 V

TIMER
Tryck för att sätta på/stänga av. När timerfunktionen är aktiverad visas SET.  

ÅTERSTÄLLNING FILTERLARM (RESET)
1. När FILTER CHECK visas i displayen kontrollerar man och byter vid behov filter.
2. Lampan är tidsinställd och tänds var 6:e månad.
3. Tryck därefter RESET för att återställa/kvittera filterlarmet.
4. Byt grov- och finfilter minst en gång per år under normala förhållanden.



STYRNING

FROSTSKYDD

RECOM bostadsaggregat har flera funktioner i steg som förhindrar att värmeväxlaren fryser.

•  Elektrisk förvärmare, 1 kW
•  Obalanserad ventilation, som gör att tilluftsfläktens hastighet reduceras medan frånluftsfläktens

hastighet ökar för att smälta is i värmeväxlaren. Detta styrs av uteluftens respektive avluftens
temperaturer.

12
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STYRNING

LCD-funktioner

ÄNDRA TIDEN

• Tryck OK i 3 sek, så börjar TIME (tid) blinka.

• Ändra tiden med knapparna  buttons. Tiden ändras snabbare om knappen hålls inne.
• Tryck OK för att bekräfta. Veckodag blinkar.

• Ändra dag med knapparna .
• Tryck OK för att bekräfta.

Tryck RUN/STOP (start/stopp) för att stanna och återgå till normal funktion.

TIMER 

Med timerfunktionen kan man programmera två ON/OFF (på/av) per dygn.

• Tryck TIMER i 3 sek. MON (måndag) börjar blinka.

• Tryck knappen DAY (dag) för att komma till rätt dag.

• Tryck OK för att bekräfta.

• Displayen visar  för temperatur, och timer 1 kan programmeras.

• Ställ in tiden ON (på) då timern skall starta med knapparna DAY och SCHEDULE.

• Tryck OK för att bekräfta.

• Displayen visar  för temperatur, och tiden OFF (av) – när timern skall slå av - kan 

programmeras.

• Ställ in tiden OFF (av) med knapparna DAY och SCHEDULE.

• Tryck OK för att bekräfta.

• Displayen visar  för temperatur, och timer 2 kan programmeras.

• Ställ in tiderna ON och OFF på samma sätt som för timer 1.

• Tryck OK för att bekräfta.

• Nästa dag börjar blinka och kan programmeras på motsvarande sätt.

• Tryck OK i 3 sek för att avsluta, eller vänta en minut.

FLER INSTÄLLNINGAR

• En specifik tid för ON eller OFF kan tas bort genom att trycka RESET (återställ) när timern

programmeras. Om tiden tas bort visar displayen      .

• Om t.ex. timern anger ON en måndag, men OFF inte angivits, kommer aggregatet att vara ON

tills nästa OFF inträffar, en eller flera dagar senare.



STYRNING

Exempel 1 

MON

Tid i displayen Temp i displayen 

 . 
Timer 1: ON mån kl 08.00 – aggregatet slås på

 . 
Timer 1: OFF mån kl 12.00 – aggregatet slås av

 . 
Timer 2: ON mån kl 14.00 – aggregatet slås på

 . 
Timer 2: OFF mån kl 18.00 – aggregatet slås av

Exempel 2 

MON

Tid i displayen Temp i displayen 

 . 
Timer 1: ON mån kl 08.00 – aggregatet slås på

 . 
Timer 1: OFF mån kl 12.00 – aggregatet slås av

 . 
Timer 2: ON ej programmerat – aggregatet avslaget 

 . 
Timer 2: OFF mån kl 18.00 - aggregatet avslagetf

Exempel 3 

MON

Tid i displayen Temp i displayen 

 . 
Timer 1: ON mån kl 08.00 – aggregatet slås på

 . 
Timer 1: OFF ej programmerat – aggregatet påslaget

 . 
Timer 2: ON ej programmerat – aggregatet påslaget 

 . 
Timer 2: OFF mån kl 18.00 - aggregatet slås av

14
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UNDERHÅLL

Filter

Kontrollera filtren var 6:e månad. 
Byt grov- och finfilter minst en gång per år under normala förhållanden.
Aggregatet får ej köras utan avsedda orginalfilter. Körning utan filter påverkar allvarligt aggregatets 
prestanda samt kan skada aggregatets fläktar och värmeväxlare. 
Teckna gärna filterabonnemang med bifogad filterblankett, eller på vår hemsida 
www.rec-indovent.se/filter.asp 

VARNING! 

• Bryt strömmen innan service påbörjas.

• Elpanelen får endast öppnas av behörig fackman.

• Se till att aggregatet är frånkopplat från nätspänningen (stickkontakten är utdragen eller säkring
urtagen).

• Ingrepp kan påverka aggregatets garantivillkor.

• Använd endast original reservdelar.

Åtkomst till filter 

• Vrid spärrarna på dörren och öppna den.

• Nu är tillufts- och frånluftsfiltren tillgängliga och kan tas ut.

• Notera att tilluftsfilter består av två filter; ett grovfilter (G4) och ett finfilter (F7).



Filter

Dammsugare

Filter

UNDERHÅLL

Grovfilter G4

• Bryt strömmen.

• Grovfilter kan dammsugas vid behov.

• Ta ut de smutsiga filtren.

• Vid byte till nya filter, håll de nya filtren vikta
och skjut in respektive filter i hållaren så de
sluter tätt.

• Stäng dörren och lås spärrarna.

OBS! 

RECOM bostadsaggregat har en förinställd timer, som var 6:e månad via manöverpanelen 
meddelar användaren när det är dags att kontrollera filtren.  Efter att filtren rengjorts skall 
filterlarmet återställas med manöverpanelen.

Finfilter F7

• Bryt strömmen.

• Ta ut de smutsiga filtren.

• Byt till nya vid behov.  Vid byte till nya, håll
de nya filtren vikta och skjut in respektive
filter i hållaren så de sluter tätt.

• Stäng dörren och lås spärrarna.

16
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Värmeväxlare

Dammsugare

01

Värmeväxlare

Vatten [30°]

Borste

02

UNDERHÅLL

RECOM-aggregatets värmeväxlare skall rengöras vid behov.  
För bästa funktion, kontrollera vartannat år. 

• Använd en insexnyckel för att lossa skruvarna.

• Frontplåten kan nu vikas ned.
• Dra sedan försiktigt ut värmeväxlaren.

• Rengör den först med dammsugare och därefter med 30-gradigt vatten och en borste.

• Spola i motsatt riktning mot luftflödet.

• Se till att värmeväxlaren har tömts på vatten och är torr innan den sätts tillbaka.

OBS! 

Skruvmejsel
H5H5
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FELSÖKNING

A-larm (aggregatet stannar)
Överhettningsskyddet på fläktarna är inbyggda. Vid överhettning av fläkten stannar den fläkt som 
är överhettad.
1. Förvärmare överhettad 1 (75°C). Återställs automatiskt när temperaturen återgått till <75°C.
2. Förvärmare överhettad maxgräns (110°C). Återställs manuellt genom att öppna elterminalen på
aggregatets topp. Vrid den svarta hatten motsols och återställ säkringen med den rödmarkerade 
knappen.

B-larm (aggregatet stannar inte)
3. Filter check. Filterlarmet visas var 6:e minut. Larmet återställs manuellt genom att trycka på
RESET.

1. Inga fel = -

1. Inga fel = -

1. Inga fel = -
2. Förvärmare 
överhettad 1 = 1

1. Inga fel = -
2. Förvärmare 
överhettad maxgräns = 1



DUC

Frånluftsanslutning

Avluftsgivare

Bypasspjällets motor

Förvärmare
Överhettningsskydd låg
Överhettningsskydd hög

Tilluftsanslutning

INVÄNDIGA ELANSLUTNINGAR

20

Uteluftsgivare Frånluftsgivare
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För support, kontakta:

REC Indovent AB
Box 37, SE-431 21 Mölndal, Sverige
Tel +46 31 67 55 00 • Fax +46 31 87 58 45
www.rec-indovent.se
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