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Boost

Optima 100 design

Optima 100 opus

VENTILATIONSSYSTEMET
Alle lejligheder har balanceret ventilation via et individuelt ventilationsanlæg, der hænger i eleva-
torforrummet. Der bliver suget luft ud af køkken og bad, og der bliver blæst ny luft ind i kammer og 
stue. 
 
Anlægget suger luft ind i luftslusen mellem elevatorforrummet og trappen. Man må derfor ikke ryge i 
luftslusen. Luften bliver filtreret i anlægget, før det bliver blæst ind i lejligheden. En varmeveksler i ven-
tilationsanlægget overfører varmen i udsugningsluften til indblæsningsluften. Hvis det er meget koldt, 
opvarmer en varmeflade indblæsningsluften, så der ikke bliver blæst kold luft ind i lejligheden. Beboerne 
må ikke indstille kontrolventilerne, da anlægget er indstillit til den luftstrøm, som lejligheden kræver for 
et godt indeklima.

Alt dette sker automatisk. Driften skifter filtrene i anlægget i elevatorforrummet.  
 
STYRINGSPANELET
Styringspanelet til ventilationsanlægget sidder ved siden af din hoveddør

Styringespanelet har disse indstillingsmuligheder:
• Ventilationshastighed
• Filteralarm

K3 tasten anvendes til at ændre ventilationshastigheden. Du kan sænke eller forøge udsugningen 
fra lejligheden, hvilket viset vises på displayet. 
1: Laveste udsugning, ca. 40% af normal - må bruges, hvis du er på ferie men ikke normalt
2: Lav udsugning, ca. 65% af normal udsugning
3: Normal udsugning - anlægget justerer automatisk udsugningen efter temperatur og fugt - skal  
stå på denne indstilling under normale omstændigheder
4: Forøget udsugning, ca 30% ekstra udsugning - hvis der er megen fugt i lejligheden

Hvis filteralarmen lyser, skal du kontakte ejendomskontoret.

K5-tasten andvendes til at aktivere og deaktivere varmefladen i ventilanlægget med et enkelt tryk.

K3 K5

VEJLEDNING TIL VENTILATIONSSYSTEMET
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Specifikationer: 

220-240V AC/DC

Driftstemperatur: 0°C ˜ 45°C

Alarm strøm: 25mA max

Best. nr.: 

RØGALARM fotoelektrisk
230V med batteri back-up

993193

Certificering: 

BELYSNING

       BELYSNING      BYGGESTRØM      BEFÆSTIGELSE                            KRYMP  

DATABLAD

Please consider the environment before printing

Batteri back-up: 1 år minimum

Alarm: ≥85 dB

Luftfugtighed i drift: 10% ˜ 90%

Fortsættes næste side

SMÅ-EL    

Fordele/ funktioner: 

Op til 38 røgalarmer i systemet (over 150 m.)

Med 9V DC batteri backup

Test funktion

Hush funktion

2-farve LED indikator (alarm + power)

Ekstra høj alarm= over 85db

Indikator for lavt batteri

Godkendt til betonlofter & trælofter

Størrelse: Ø127 mm x 45 mm

Passer på PL-loftdåse Røgalarmen her et 7 mm lavt integreret underlag

Diameter 127 mm

45
 m

m

7 
m

m

eksempel med 3x1,5mm² 
PKAJ tilsluttet

Dæksel skubbet henover 
tilslutningsklemmer for 
dobbeltisolering

3 års garanti (batteri 2 år)

RØGALARM
Der er hængt en røgalarm op i entréen i alle lejligheder (dog ikke i penthouse).

En grøn lysdiode viser, at røgalarmen strømforsynes fra lysnettet. Der er back-up batteri, så alar-
men virker under strømsvigt. 
 
Hvis røgalarmen detekterer røg, aktiveres den indbyggede lydgiver, og den røde lysdiode blinker 
hurtig. Lydgiveren afgiver en høj, pulserende lyd. Bemærk, at alarmen kun kan høres i lejligheden 
og IKKE sender besked til brandvæsnet!

TESTKNAP
Når testknappen holdes inde i 5 sekunder, aktiveres alarmfunktionen, og den røde lysdiode blinker 
hurtigt. Når testknappen slippes, ophører alarmfunktionen og røgalarmen fungerer som normalt.

LAVT BATTERI
Hvis batteriet er afladet, udsender røgalarmen et kort lydsignal med 32 sekunders mellemrum. Når lyd-
signalet for lavt batteri høres, skal batteriet udskiftes med det samme. Kontakt straks ejendomskontoret, 
som udleverer batterier. Hvis ejendomskontoret er lukket, kan du selv åbne alarmen og skifte batteriet. 
Det er et almindeligt firkantet 9V-batteri. 

PAUSEKNAP
Ved tryk på pauseknappen slås røgalarmen fra i 9 minutter. Pausefunktionen må kun benyttes, hvis 
årsagen til alarmen er kendt - f.eks. mados. Pausefunktionen giver tilstrækkelig tid til at lufte ud. 

Så længe pausefunktionen er aktiveret,lyser den røde lysdiode. 

Efter udløbet af de 9 minutter fungerer røgalarmen normalt. Hvis der stadig er røg til stede,
udløses alarmen på ny. Pausefunktionen kan benyttes flere gange efter hinanden.

pauseknap

VEJLEDNING TIL RØGALARM

testknap

vip ned for åbning
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MANCHESTER - SKABSINTEGRERET MODEL
Bredde Farve  Motor Varenr. Pris
500 mm Hvid Standard 520.42.5001.2 1.249,- 
500 mm Hvid Lux 520.42.5002.2 1.499,-
600 mm Hvid Standard 520.42.5011.2 1.249,-
600 mm Hvid Lux 520.42.5012.2 1.499,-
700 mm Hvid Standard 520.42.5021.2 1.599,-

SÆRLIGE EGENSKABER

�� Hvidlakeret stål
�� Aftrækket skal vendes bagud
�� Fås også i 700 mm 

PRODUKTSPECIFIKATIONER

MODEL: Skabsintegreret
MATERIALE: Hvidlakeret
MÅL:  500-700 mm
HASTIGHEDER:  3 hastigheder
FILTER:  Metalfilter
LYS: 1 motor: 1x28 W halogenlys

TEKNISKE DATA BREDDE 500 MM

MODEL: Standard: Lux:
STRØM: 230 V 230 V
LUFTMÆNGDE MIN.: 100 m³ 165 m³
LUFTMÆNGDE MAX.: 200 m³ 312 m³
LYDNIVEAU: 45-63 dB(A) 63-73 dB(A)
KANAL: Ø125 mm Ø125 mm
ENERGIKLASSE: D E

Luftmængden målt efter EN 61591. Lydeffekt målt efter EN 60704

Pris fra kr. 1.249,-

TILBEHØR (SE S. 116)

Beskrivelse   Varenr. Pris
Recirkuleringsfilter til Manchester  535.42.9000.9 279,-
Aftrækssæt, Ø125 mm  830.51.2127.9 380,- 
Thermex Plasmex filter - Ø210 mm  535.10.1000.9 5.999,-          

 
 

METALFILTER

STREGTEGNINGER & MÅL » SE SIDE 122 OG FREM
For yderligere tekniske data og energimærkning henvises til www.thermex.dk
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INTERN 
MOTOR:

Motor
monteret
i emfang

Vendbart  
aftræk

28  29 THERMEX YELLOW LINE

FOR YDERLIGERE TEKNISKE DATA OG ENERGIMÆRKNING HENVISES TIL 
WWW.THERMEX.DK

METALFILTER

ENERGIKLASSE

E

YORK II

SKABSIN
TEGRERET M

ODEL »
 YO

R
K II

STÅLFRONT

YORK II (HVID MED HVID FRONT) UDTRÆKSEMHÆTTE
Bredde Farve  Motor Varenr. Pris
500 mm Hvid/hvid  Standard 520.42.2601.2 1.449,-
500 mm Hvid/hvid  Lux 520.42.2611.2 1.799,-
600 mm Hvid/Hvid  Standard 520.42.2401.2 1.449,-
600 mm Hvid/Hvid  Lux 520.42.2411.2 1.799,-

YORK II (GRÅ MED RUSTFRI FRONT) UDTRÆKSEMHÆTTE
500 mm Grå/Rustfri  Standard 520.42.2608.2 1.449,-
500 mm Grå/Rustfri  Lux 520.42.2618.2 1.899,-
600 mm Grå/Rustfri  Standard 520.42.2408.2 1.549,-
600 mm Grå/Rustfri  Lux 520.42.2418.2 1.899,-

TILBEHØR (SE S. 116)

Beskrivelse      Varenr.  Pris
Recirkuleringsfilter KF 56   535.42.9000.9  279,-          
Aftræksæt, Ø125 mm   830.51.2127.9  380,-
Thermex Plasmafilter - Ø210 mm  535.10.1000.9  5.999,-          

SÆRLIGE EGENSKABER

��  Udtræksemhætte med dobbelt filterudtræk
��  Hvid med hvid front eller grå med rustfri 

front

PRODUKTSPECIFIKATIONER

MODEL: Udtræksemhætter
MATERIALE: Hvidlakeret med hvid front 

 Grålakeret med rustfri front
MÅL:  500-600 mm
HASTIGHEDER:  3 hastigheder
FILTER:  Alufilter
LYS: 2x28 W halogenlys

TEKNISKE DATA

MOTOR: Standard: Lux: 
STRØM: 230 V 230 V
LUFTMÆNGDE MIN.: 95 m3/t 201 m3/t
LUFTMÆNGDE MAX.: 195 m3/t 313 m3/t
LYD NIVEAU: 49-65 dB(A) 64-73 dB(A)
KANAL: Ø125 mm Ø125 mm
ENERGI KLASSE: E E

Luftmængden målt efter EN 61591
Lydeffekt målt efter EN 60704

Pris fra kr. 1.449,-

STREGTEGNINGER & MÅL » SE SIDE 122 OG FREM
For yderligere tekniske data og energimærkning henvises til www.thermex.dk
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MODEL MANCHESTER

• Emfang tændes ved knap 
på front

• Lys tændes ved knap på 
front

• Der er tre hastigheder, der 
kan indstilles på knap på 
front

• Se hvordan man skifter 
filter på de næste sider.

MODEL YORK II

• Emfang tændes ved udtræk
• Lys tændes ved knap un-

derside
• Der er tre hastigheder, der 

kan indstilles på knap på 
underside

• Se hvordan man skifter 
filter på de næste sider.

knapper til tænding af emfang, lys og hastighedskontrol

Tænd ved udtræk

VEJLEDNING TIL EMFANG

EMFANG
Alle lejligheder har emfang med kulfilter. Emfanget kan tændes og slukkes og køre med tre hastig-
heder. Der findes to modeller. Se hvordan din virker nedenfor.

Når du vurderer, at filteret skal skiftes, kan du hente et nyt på ejendomskonotoret. Hvis du har pro-
blemer med at skifte det, kan du kontakte ejendomskontoret. 
 
Det er vigtigt at skifte filtret, for at undgå, at der kommer for meget fedt i lejlighedens ventilations-
anlæg; så skal det have skiftet filter oftere.   

tænd/ sluk lys, hastighedsknapper

åbn for filterskift

åbn for filterskift



VEJLEDNING TIL FILTERSKIFT FOR MODEL MANCHESTER

Åben glasfanget. Tryk knapperne indad mod 
midten.

Tag låge med metalfilter ned. Metalfilter skal 
vaskes og renses med jævne mellemrum. 

Drej kulfilteret og tag det ud. 

Sæt det nye kulfilter op. Drej kulfilteret, så 
pilen på kulfilteret passer med pilen på 
emfanget. Sæt lågen med vasket metalfilter 
op igen.



VEJLEDNING TIL FILTERSKIFT FOR MODEL YORK II

Tryk knappen på lågen indad for at tage den 
ned.

Tryk knappen på metalgitteret ind for at dreje  
det ned. Metalfilteret skal vaskes og renses med 
jævnemellemrum

Drej kulfilteret for at løsne det.

Tag kulfilteret ud og skift det til det nye. Drej 
det nye kulfilter på plads.



• Du kan montere gardin-
stænger eller persienner 
over vindueshullet, som 
vist her.

• Du kan montere gardin-
stænger eller persienner 
på indfatningerne omkring 
vinduet, som vist her.

• Du må IKKE montere 
skruer eller bore i de 
indvendige vindueskarme 
for ikke at gennembryde 
dampspærren!

• GRØNT = OK 
• RØDT = IKKE OK

VEJLEDNING TIL OPHÆNG AF GARDINER I LYSNINGER

DU MÅ IKKE SKRUE I DE INDVENDIGE VINDUESKARME MARKERET MED RØD
Du må ikke skrue eller bore i vinduespladerne, fordi der er monteret en dampspærre bag vindueslysnin-
gen. Dampspærren sikrer, at der ikke kommer fugt i konstruktionen, hvilket kan give skimmelsvamp. Du 
skal derfor montere gardiner eller persienner påvæggen over vindueshullet eller på indfatningerne rundt 
om vindueshullet, som er markeret med farven grøn.


