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1
Sikkerhedsforskrifter

Fareniveauer
Venligst læs disse driftsinstruktioner omhyggeligt inden arbejdet med enheden påbegyndes. Gennemgå de 
oplyste advarsler således at både forkert brug, fysisk skade på mennesker og bygninger undgås. 

FARE: indikerer en farlig situation som, hvis den ikke undgås, vil resultere i død eller stor skade. Overhol-
delse af regler er en betingelse for arbejdet.

ADVARSEL: Indikerer en potentielt farlig situation som, hvis den ikke undgås, vil resultere i død eller stor 
skade. Der bør derfor udvises ekstrem forsigtighed under arbejdet.

OPMÆRKSOMHED: Indikerer en potentiel farlig situation som, hvis den ikke undgås, kan resultere i min-
dre eller moderat skade. 

NOTE: En potentiel farlig situation kan opstå, hvis den ikke forhindres, kan lede til skade på ting eller byg-
ninger.

Generelt 
Drift og vedligehold skal finde sted i overensstemmelse med denne drift og vedligeholdelsesmanual.
Kontakt Sustain Solutions eller autoriseret installatør i tilfælde af tvivl om indholdet i manualen. Udføres 
reparation af andre end Sustain Solutions eller en autoriseret installatør bortfalder produkt garantien. 

Brug kun enheden til det beskrevne formål.  

Kvalifikationer for personer der udfører drift og vedligehold

Breathe må bruges af privatpersoner. Brug defineres som: 

- Privatpersoner må indstille ventilationsniveau og tænde/slukke for enheden ved at trykke på knap  
 pen, der justerer suget.   
- Privatpersoner må skifte filtre på enheden. Det anbefales dog, at uddannet personale udfører filter  
 skift.

Kun autoriseret personale har tilladelse til at transportere, udpakke, samle, igangsætte drift samt vedligehol-
de enheden. 

Det anbefales at det er uddannet personale specialiseret i elektrisk udstyr, som tilslutter enheden til el. Det 
er kun uddannet personale specialiseret i elektrisk udstyr, som må teste, fejlsøge og arbejde på det elektriske 
system. 
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Elektrisk spænding 

Kvalificeret personale skal med jævnlige intervaller kontrollere de elektriske dele på enheden. I denne for-
bindelse skal løse forbindelser og defekte kabler omgående fjernes. 

FARE: Elektrisk spænding kan give elektrisk chok. Når der arbejdes på enheden skal forsyningsspændingen 
afbrydes og det skal tilsikres at denne ikke uhensigtsmæssigt kan tilsluttes igen. 

FARE: Elektrisk spænding kan give elektrisk chok. Tag rette forholdsregler med afskærmning, hvis der 
arbejdes på en enhed med spænding på. 

ADVARSEL: Klemmerækker, terminaler og forbindelser har spændingspotentialer, selvom enheden er af-
brudt. Vent i 5 minutter efter at have afbrudt alle forbindelser til forsyningsspændingen før enheden berøres. 

ADVARSEL: Enheden kan automatisk genstarte efter strømafbrydelse.

Bevægelige dele 

OPMÆRKSOMHED: Løse ting, hår og smykker kan blive fanget af roterende dele og trukket ind i enheden. 
Bær ikke smykker og løse ting, når du arbejder med roterende dele. Beskyt langt hår ved at anvende hoved-
beklædning.

OPMÆRKSOMHED: Kropsdele der kommer i kontakt med roterende dele kan få mindre eller moderate 
skader på fx hænder. Sørg for at der ikke kan skabes uhensigtsmæssig kontakt med enheden og sørg for at 
alle dele står stille før der arbejdes på enheden. 

NOTE: Tab af rotorveksler kan lede til skade på mennesker eller ting. Tages rotorveksleren ud af væggen fx 
i forbindelse med rens af enheden, bør den placeres forsigtigt på en plan flade på det indvendige låg. 

Kvalifikationer for personer der udfører drift og vedligehold (fortsat)

Breathe er i overensstemmelse med: 

- EN 60335-1:2012 – Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. - Sikkerhed - Del 1: Generelle   
 krav. 
- EN 60335-1:2012/A11:2014 – Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. - Sikkerhed - Del 1: Ge- 
 nerelle krav 
- EN 60335-1/AC:2014 – Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. - Sikkerhed - Del 1: Generelle  
 krav
- EN 60335-2-80:2003 – Elektriske apparater til husholdning o.l. – Sikkerhed – Del 2-80: Særlige be- 
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Elektromagnetisk kompatibilitet

Breathe er i overensstemmelse med EMC-direktivet. 

- EN 61000-6-1:2007 – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) –  Del 6-1: Generiske standarder - 
 Immunitet for bolig-, erhvervs- og letindustrimiljøer.
- EN 61000-6-3:2007 – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 6-3: Generiske standarder -   
 Emissionsstandard for bolig-, erhvervs- og letindustrimiljøer
- EN 61000-6-3/A1:2011 – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 6-3: Generiske standarder -  
 Emissionsstandard for bolig-, erhvervs- og letindustrimiljøer
- EN 61000-6-3/A1/AC:2012 – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 6-3: Generiske standar 
 der - Emissionsstandard for bolig-, erhvervs- og letindustrimiljøer
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2
Om Breathe 55

Korrekt anvendelse  
Breathe er en decentral rumbaseret ventilationsenhed med varmegenvinding. Breathe sørger for et balanceret 
luftskifte fra 0-15 l/s i opholdsrum.

NOTE Breathe er ikke beregnet til vådrum og badeværelser. Breathe har tæthedsklasse IP30 for indvendige 
side. 
Breathe skal bruges sammen med funktionsudsug i vådrum og køkkener, som sørger for de foreskrevne 
funktionsudsug i henhold til Bygningsreglementet. 

Komponenter
På billedet nedenfor ses komponenterne i Breathe. 

1. Udvendig hætte
2. Strips 4 stk
3. Ø90 mm rør
4. Ø250 mm rør
5. Vægdæksel
6. Rotorveksler
7. Indvendigt låg 
8. Tætningsbånd

1

6

5

4

3
2

78
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Vælg det rette ventilationsniveau
Det rette ventilationsniveau afhænger af hvor Breathe er placeret. 

Opholdsrum i bolig: Vi anbefaler at Breathe sættes i niveau 2 ved ventilation af opholdsrum på op til 20 m2. 
Bygningsreglementet foreskriver det fornødne luftskifte. 

Kontor: Ventilationsnormen DS447 anneks C foreskriver kategorier for indeklima som kan opnås på arbejds-
pladser. 

Regulering af  ventilationsniveau samt tænd/sluk af  Breathe
Breathe har tre forskellige indstillinger for ventilationsniveau. Der skiftes mellem ventilationsniveauerne 
ved at trykke på knappen, der sidder på toppen af Breathe. 

Breathe vil automatisk tilpasse ventilationsniveauet indenfor det ønskede interval ud fra den relative fugtig-
hed der er i opholdsrummet. 

I slukket tilstand står ventilatorerne og den roterende veksler i enheden stille. 
Ved et enkelt tryk på knappen fra slukket tilstand ventilerer enheden på setting 1.  Lysdioden giver ét grønt 
blink. 
Ved to tryk på knappen fra slukket tilstand ventilerer enheden på setting 2. Lysdioden giver to grønne blink.
Ved tre tryk på knappen fra slukket tilstand ventilerer enheden på setting 3. Lysdioden giver tre grønne blink.

Setting 

1 l/s 4-8

2 l/s 8-15

3 l/s 15
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Beredskabsmeddelelse 
Ved beredskabsmeddelelse, hvor ventilationsanlæg bedes slukket skal Breathe tages ud af drift og en plastik-
posen skal trækkes over enheden. 

2. En plastikpose der er placeret under det ind-
vendige låg tages frem. 2

4. Med den tilhørende elastik fastgøres plastik-
posen rundt om enheden.43. Plastikposen foldes ud og placeres over ven-

tilationsenheden. 3

1. Enheden slukkes ved at trykke på knappen 
indtil enheden slukker.1

5. Ved afvarsling af beredskabsmeddelelsen 
tages plastikposen af og puttes tilbage under det 
indvendige låg. Enheden kan tændes igen. 

5
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3
Vedligehold

Basale sikkerhedsregler 
Privatpersoner må kun: 
- Skifte ventilationsniveau ved tryk på knap
- Skifte filtre efter anvisning ”Filterskift” i denne manual
- Udføre rengøring af vægmonteret del efter anvisning ”Rengøring af enhed” i denne manual

Hvis en enhed stopper med at virke skal strømmen afbrydes.  Skru ikke låget over klemmerækkerne af. 
Kun kvalificerede personer med specifik uddannelse indenfor el må udføre fejlsøgning på enheden. 
Reparationer skal udføres af Sustain Solutions eller autoriserede forhandlere. 

Filterskift indvendig side
De to M5 filtre skal skiftes hvert halve år for at opretholde en god luftkvalitet og sikre det tilsigtede luftskif-
te.
Breathe har to M5 filtre. De sidder på hver side af rotorveksleren. Begge filtre skal skiftes fra indvendig side. 
Sørg for at have to nye filtre til rådighed inden filterskift startes. Filtre kan ikke genbruges! Nye filtre kan 
købes hos Sustain Solutions. 

1. Enheden slukkes ved at trykke på knappen 
ind til enheden slukker.
Vent 3 minutter til enheden er helt stoppet med 
at rotere.

1 2. Tag det indvendige låg af.
Tag det gamle indvendige filter ud. Fjern evt. 
snavs med en tør klud. 
Erstat det gamle filter med et nyt. Vær opmærk-
som på at den glatte side på filteret skal placeres 
ind mod rotoren.
Sæt det indvendige låg på igen.

2
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Filterskift udvendig side

1. Enheden slukkes ved at trykke på knappen 
indtil enheden slukker.1 2. Tryk på snaplåsene så de åbnes. 2

3. Træk rotorveksleren forsigtigt ud af væggen.3 4. Stil rotorveksleren på det indvendige låg på 
en plan flade.
Metal bøjlen der holder det udvendige filter 
åbnes op. 
Tag det gamle udvendige filter ud. Fjern evt. 
snavs med en tør klud. Erstat det gamle filter 
med et nyt. Vær opmærksom på at den glatte 
side på filteret skal placeres ind mod rotoren.
Luk metal bøjlen ned over filteret.

4
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Filterskift udvendig side (fortsat)

6. Nulstil filteralarmen ved at holde knappen 
nede i 10 sekunder. Filteralarmen er nulstillet 
korrekt, når dioden lyser grøn i 2 sekunder 
efterfølgende. 

65. Sæt rotorveksleren tilbage i væggen med 
risten orienteret opad.
Tryk enheden forsigtigt helt i så snaplåsene 
samles igen.
Gennemfør en funktionstest, som beskrevet i 
afsnit ”funktionstest”.
Tryk på knappen for at indstille ventilationsni-
veau.

5

10 sekunder
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1. Enheden slukkes ved at trykke på knappen 
indtil enheden slukker.1 2. Tryk på snaplåsene så de åbnes. 2

3. Træk rotorveksleren forsigtigt ud af væggen.3

Rengøring af  enhed 
Rengøring af vægmonteret del bør foretages hvert halve år, eksempelvis i forbindelse med filterskift. 

4. Stil rotorveksleren på det indvendige låg på 
en plan flade.4

5. Hullet i væggen støvsuges forsigtigt og tørres 
af med en tør klud. 5 6. Sæt rotorveksleren tilbage i væggen med 

risten orienteret opad.
Tryk enheden forsigtigt helt i så snaplåsene 
samles igen.

6
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Rengøring af  enhed (fortsat)

8. Sæt det indvendige låg på.
Gennemfør en funktionstest, som beskrevet i 
afsnit ”funktionstest”.
Tryk på knappen for at indstille ventilationsni-
veau.

87. Tag det indvendige låg af.
Tag det indvendige trådfilter ud og rengør det 
forsigtigt med en våd klud/svamp.
Sæt trådfilteret tilbage på plads.

7
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Rengøring af  rotorveksler (MÅ KUN UDFØRES AF AUTORISERET SERVICEMONTØR)
Der skal hvert 3. år laves et serviceeftersyn af en autoriseret servicemontør. Hvis det ved visuel inspektion 
kan konstateres at rotorveksleren skal rengøres skal det gøres efter følgende fremgangsmåde.

1. Enheden slukkes ved at trykke på knappen 
indtil enheden slukker.1 2. Tag det indvendige låg af og tag det gamle 

indvendige filter ud. Bortskaf filtret. Fjern evt. 
snavs med en tør klud. 
Sæt det indvendige låg på igen.

2

3. Tryk på snaplåsene så de åbnes. 3 4. Træk rotorveksleren forsigtigt ud af væggen.4

5. Stil rotorveksleren på det indvendige låg på 
en plan flade. 
Metal bøjlen der holder det udvendige filter 
åbnes op. 
Tag det gamle udvendige filter ud og bortskaf 
det.

5 6. Rotordelen ligges ned på en plan flade.
Det indvendige låg tages af.
Fra den indvendige side kan der forsigtigt blæ-
ses på rotorveksleren med trykluft for at rense 
denne.

6
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Rengøring af  rotorveksler (MÅ KUN UDFØRES AF AUTORISERET SERVICEMONTØR)

7. Sæt det indvendige låg på igen og stil rotor-
veksleren på dette på en plan flade. 
Sæt et rent filter i. Vær opmærksom på at den 
glatte side skal placeres ind mod rotoren. 

7 8. Sæt rotorveksleren tilbage i væggen med 
risten orienteret opad.
Tryk enheden forsigtigt helt i så snaplåsene 
samles igen.

8

9. Sæt rent filter i på indvendige side. Vær op-
mærksom på at den glatte side skal placeres ind 
mod rotoren. 
 

9 10. Gennemfør en funktionstest, som beskrevet 
i afsnit ”funktionstest”.
Tryk på knappen for at indstille ventilationsni-
veau.
 

10

10 sekunder



Sustain Solutions • www.sustainsolutions.dk • CVR: 32337740 • Version 2 14

Kontrol af  elektriske stik og ledninger (MÅ KUN UDFØRES AF AUTORISERET SERVICE-
MONTØR)
Kontrol af elektriske stik og ledninger kan udføres i forbindelse med fejlsøgning på enheden. 
Ved arbejde med elektrisk udstyr er der risiko for elektrisk stød. Kun kvalificerede personer med specifik 
uddannelse inden for el må udføre dette arbejde.
Sørg for at tage de retmæssige sikkerhedsforanstaltninger inden arbejdet påbegyndes.
Kontroller at:  

1. Ledninger til Breathe er hele og ubeskadigede 
2. At strømmen slår til og fra når rotorveksleren trækkes ud af væggen og indsættes igen
3. At enheden starter og stopper ved tryk på knappen som foreskrevet under punkt ”Regulering af   
 enheden samt tænd/sluk”
4. At 230 V netforsyningskabel er installeret i overensstemmelse med installationsvejledningen 
5. At rotorveksler drejer ubesværet rundt

Funktionstest
Efter filterskift og rengøring af enheden skal en funktionstest gennemføres.
Funktionstest sikrer at enheden fungerer efter forskrifterne. 

Funktionstest: 
1. Tænd enheden på niveau 1 og lad den køre i 60 sekunder
2. Tænd enheden på niveau 2 og lad den køre i 60 sekunder
3. Tænd enheden på niveau 3 og lad den køre i 60 sekunder
4. Sluk enheden

Reagerer enheden på indstillingerne er den installeret korrekt. Indstil herefter enheden i den ønskede indstil-
ling.
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Fejlsøgning
De integrerede beskyttelsesfunktioner får enheden til at afbryde automatisk ved fejl. Mulige fejlfunktioner 
og årsager er beskrevet nedenfor.

Handling Lysindikation Betydning Løsning

Fejlkode 1 Tre røde blink i træk Enheden har problemer 
med enten en ventilator, 
rotor eller en anden vital 
del

Kontakt en autoriseret 
forhandler

Fejlkode 2 To røde blink i træk En sensor for temperatur 
måler en forkert værdi

Kontakt en autoriseret 
forhandler

Fejlkode 3 Et rødt blink og 2 grønne 
blink i træk

- Kontakt en autoriseret 
forhandler

Fejlkode 4 To grønne blink i træk Sensor for Relativ 
Luftfugtighed måler en 
forkert værdi

Kontakt en autoriseret 
forhandler

Fejlkode 5 Et grønt blink Sensor for CO2-niveau 
måler en forkert værdi

Kontakt en autoriseret 
forhandler

Filterskift hvert halve år Et rødt blink pr 5 sekund Filterne i enheden skal 
skiftes.

Skift filter eller udskyd 
påmindelsen 14 dage ved 
at trykke på knappen. 
Filterskift-indikatoren 
bliver nulstillet ved at 
holde knappen nede i 
10 sekunder. Nulstillin-
gen er gennemført når 
der vises et grønt lys i 2 
sekunder.

Ventilationsniveau 1 Ét grønt blink. 10 sekun-
der efter at der er trykket 
på knappen slukker lyset.

Enheden giver en volu-
menstrøm mellem 5-10 
l/s

Se afsnit ”regulering af 
enheden samt tænd/sluk”

Ventilationsniveau 2 To grønne blink. 10 
sekunder efter at der er 
trykket på knappen sluk-
ker lyset.

Enheden giver en volu-
menstrøm mellem 10-15 
l/s

Se afsnit ”regulering af 
enheden samt tænd/sluk”

Ventilationsniveau 3 Tre grønne blik. 10 
sekunder efter at der er 
trykket på knappen sluk-
ker lyset.

Enheden giver en volu-
menstrøm på 15 l/s

Se afsnit ”regulering af 
enheden samt tænd/sluk”

Sluk for enheden Intet lys Rotor og ventilatorer står 
stille

Se afsnit ”regulering af 
enheden samt tænd/sluk”

Enheden er i frostbeskyt-
telses tilstand

To røde blink  når bruge-
ren trykker på knappen. 
10 sekunder efter at der 
er trykket på knappen 
slukker lyset.

Vent til udetemperaturen 
er tilbage på et accep-
tabelt niveau. Enheden 
vender automatisk tilba-
ge til almindelig drift. 
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Produktgaranti
Kontakt Sustain Solutions eller autoriseret forhandler i tilfælde af tvivl om rengøring eller ved reparation. 
Produktgarantien bortfalder hvis: 
- Reparation udføres af andre end Sustain Solutions eller en autoriseret installatør. 
- Filterskift ikke foretages ved filterskiftindikation eller dette ikke udføres iht. drift og vedligeholdelsesma-
nualen. 
-  Fejlmeldinger ignoreres. 
- Service ikke udføres hvert 3. år af autoriseret servicemontør. 


