
Tilluftsaggregat T15
Installations- och användarmanual



Förord
Bäste installatör och kund,

Du är i processen av att installera ett tilluftsaggregat T15 från Comfortzone 
(nedan kallat vi eller oss ) 

Vi rekommenderar att du läser och förstår denna installations- användarmanual 
helt innan du börjar installera tillluftsaggregatet. 

Denna bok är utöver en installationsmanual en användarmanual.

Tilluftsaggregatet överensstämmer med europeiska direktiv och ytterligare 
nationella bestämmelser som anges i en CE-märkning. Motsvarande försäkran 
om överensstämmelse kan begäras från Comfortzone AB. Tilluftsaggregatet  
överensstämmer med skyddsklass IP21.

För mer information vänligen kontakta:

Comfortzone 
Kemistvägen 10 
183 79 Täby 
+46 (0)8 - 758 01 20 
info@comfortzone.com 
www.comfortzone.com
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1. Inledning
1.1 VEM ÄR DEN HÄR HANDBOKEN FÖR?
Denna handbok är avsedd för den professionella installatören och som vägledning för 
användaren. Installationen ska göras fackmannamässigt. Installatören behöver inte vara 
certifierad kyltekniker. 

1.2 ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Tilluftaggregatet ComfortZone T15 är avsedd för uppvärmning  och kylning av 
ventilationsluft till småhus med vattenburet värmesystem.   

All annan användning betraktas som felaktig användning och kan leda till skador på 
enheterna och / eller personskador. Följ alltid instruktionerna i medföljande handböcker 
och kontakta oss om du är osäker.

Enhetern får endast installeras enligt instruktionerna i denna handbok.

1.3 SYMBOLER ANVÄNDA I DENNA MANUAL
I denna handbok används följaden symboler:

Varning!
Denna symbol indikerar att installatören riskerar att skada sig själv eller 
andra (allvarligt) eller skada produkten allvarligt.

Försiktig!
Denna symbol indikerar att produkten kan skadas.

Notera!
Denna symbol anger en anteckning med ytterligare information för 
installatören.

Tips!
Denna symbol visar förslag och råd för installatören att utföra vissa 
uppgifter lättare eller bekvämare.
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1.4 TYPSKYLT OCH SYMBOLER PÅ TILLUFTSAGGREGATET
Viktig information om tilluftsaggregatet finns på typskylten (bild 1) och på symbolerna på 
enheten. Typskylten finns till vänster på insidan av bottenplattan.

Bild 1 Typskylt på tilluftsaggregatet
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1.4.1 FÖRKLARING AV SYMBOLERNA PÅ PRODUKTEN ELLER FÖRPACKNINGEN

I EU måste elektronisk utrustning ha en CE-märkning för att kunna 
marknadsföras. CE-märkningen indikerar att en produkt inspekteras innan 
den släpps ut på marknaden och att den uppfyller EU: s krav för säkerhet, 
hälsa och miljöskydd. Ibland accepteras CE-märkningen också som ett 
sätt att uppfylla kraven för typgodkännande, till exempel för elektroniska 
komponenter som kräver typgodkännande och även för elektromagnetisk 
kompatibilitet (EMC) eller lågspänningsutrustning.

Denna symbol indikerar att produkten innehåller en eller flera 
lättantändliga komponenter.

Denna symbol indikerar att produkten måste samlas in separat när den 
kasseras. Släng på avsedd plats.

Denna symbol indikerar att teknisk dokumentation för detta produkt 
finns.

Denna symbol indikerar att apparaten endast är avsedd för inomhusbruk.

Denna symbol indikerar att apparaten är topptung och inte får lutas under 
transport (se avsnitt 4.3).
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2. Säkerhet
Säkerhetsanvisningarna i detta kapitel måste följas för att säkert installera och 
underhålla tilluftsaggregatet. Läs detta kapitel noggrant. Vissa instruktioner kommer 
att upprepas genom denna guide som en påminnelse.

2.1 ALLMÄNT

Varning!
Hantera elektriska apparater med försiktighet:
• Rör aldrig tilluftsaggregatet med våta händer.
• Rör aldrig tilluftsaggregatet när du är barfota.

Varning!
Tilluftsaggregatet får inte modifieras.

2.2 TRANSPORT OCH FÖRVARING

Varning!
Tänk på att tilluftsaggregatet är tung att lyfta.

Försiktigt!
Transportera alltid enheten i originalförpackningen, annars riskerar du att 
skada tilluftsaggregatet.

Försiktigt!
Ta endast ur tilluftsaggregatet från originalförpackningen på 
installationsplatsen. Säkra enheten mot fall.
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2.3 INSTALLATION

Varning!
Specifik kunskap krävs för att installera tilluftsaggregatet korrekt. 
Installatören måste göra detta på ett fackmannamässigt sätt.

Varning!
Risk för elektrisk stöt:
• Koppla alltid bort tilluftsaggregatet från strömförsörjningen innan du 

installerar, öppnar eller utför underhåll på enheten. Säkra enheten mot 
oavsiktlig omstart.

• Se till att tilluftsaggregatet förblir spänningsfri under installationen tills 
det uttryckligen anges att spänning är tillåten på enheten.

Försktigt!
Tilluftsaggregatet fungerar endast med en strömförsörjning på 230V. 

Försiktigt! 
Risk för skada på enheten. Det är bara tillåtet att installera 
tilluftsaggregatet i ett frostfritt rum.

2.4 UNDERHÅLL

Varning!
Endast servicetekniker som är särskilt utbildade av oss får utföra 
underhållsarbete på tilluftsaggregatet.

Varning!
Rengöring och underhåll får inte utföras utan tillsyn av barn eller av 
personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller 
bristande erfarenhet och kunskap.

Varning!
Byt alltid ut delar på tilluftsaggregatet med originaldelar från oss. 
Användning av andra delar kan försämra prestandan eller orsaka fara samt 
påverka garantin.
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3. Tilluftsaggregat T15
3.1 ALLMÄN PRODUKTBESKRIVNING
 
Tilluftaggregatet ComfortZone T15 är avsedd för förvärmning och kylning av tilluften i 
hus med vattenburet värmesystem.

Aggregatet är inte avsett som värmebatteri i luftvärmesystem utan funktionen är  
förvärmning av inkommande luft.

Tilluftaggregatet är komplett och försett med lågenergifläkt, vattenbatteri, grov- och 
finfilter, termostat för tilluftstemperatur.

I tilluftaggregatet filtreras tilluften med filter i klass F7 och kyls eller värms till lämplig 
inblåsningstemperatur.

Aggregatet är anpassat för att fungera ihop med ComfortZone frånluftsvärmepump 
EX-C och RX-C.

Tilluftaggregatet är försett med en anslutning för cirkulationsluftkanal som ökar 
luftflödet samt kyleffekten. Cirkulationsluften tas från lämpligt utrymme i huset.

Temperaraturen på inkommande tilluft vid värmedrift ställs in med termostat bakom 
frontluckan.

Tilluftaggregatets fläkthastighet regleras från frånluftsvärmepumpen.

Tilluftsaggregatet är utrustat med fallspjäll på tilluften samt automatiskt fläktstopp vid 
temperatur mindre än 11 grader på tilluften.

 

 



9

3.2 KOMPONENTER TILLUFTSAGGREGAT
Tilluftsaggregatet består av följande komponenter (bild 2):

Bild 2 Komponenter på tilluftsaggregat

Nr. Benämning Nr. Benämning

1 Luftfilterset 5 Termostatvred komplett

2 Låsskruv 6 Termstat T2 Fläkt 11˚C

3 Fläkt

4 Magnetventil
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3.3 MÅTT
Detta kapitel ger en översikt över dimensionerna för tilluftsaggregatet. För alla tekniska 
specifikationer, se kapitel 10 i denna handbok.

3.3.1 TILLUFTSAGGREGAT 

Bild 3 Tilluftsaggregatets mått

Höjd 570 mm

Bredd 600 mm

Djup 660 mm

Vikt 47 kg

Vikt med monteringsplatta 49 kg
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4. Transport och förvaring
4.1 TRANSPORT
Transportera eller förvara enheten under följande förhållanden:

Temperatur (°C) 5 – 50 °C

Luftfuktighet (%) < 85%, icke-kondenserande

Varning!
Flytta alltid tilluftsaggregatet med minst två personer.

Notera!
Ta bara bort tilluftsaggregatet originalförpackningen på platsen där 
installationen äger rum. Säkra enheten mot att välta.

4.2 FÖRVARING

Försiktigt!
Förvara alltid tilluftsaggregatet vertikalt.

Se kapitel 4.1 för information om förvaringsklimat.
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5. Installation
Detta kapitel beskriver installationsprocessen för tilluftsaggregat.

5.1 FÖRBERED INSTALLATIONSPLATSEN
Tilluftsaggregatet bör placeras i tvättstuga, grovkök, förråd, teknikrum eller om 
utrymme finns i anslutning till frånluftsvärmepumpen. Framför aggregatet behövs det 
800 mm fritt utrymme för service och underhåll. Tilluftsaggregatet kräver anslutning till 
avlopp för kondensvatten.

Tilluftsaggregatet bör inte monteras på väggar som gränsar till sovrum eller liknande, 
där aggregatets driftljud kan överföras via huskonstruktionen.

Tilluftsaggregatet får inte installeras i utrymmen med en temperatur lägre än +5˚C. 
Kontrollera om det finns tillräckligt med utrymme (bild 4)

Bild 4 Nödvändigt utrymme runt värmepumpen och tilluftsaggregatet

Min. 300 mm

Min. 800 - 1.000 mm

Min. 10 mm

Min. 10 mm

Min. 10 mm
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• Minst 800 mm utrymme på framsidan för att möjliggöra underhåll. 
Om tilluftsaggregatet placeras i ett hörn krävs 1 000 mm utrymme.

• Minst 10 mm utrymme runt tilluftsaggregatet, väggar eller andra föremål.
• Minst 300 mm avstånd ovanför tilluftsaggregatet. 

Kontrollera om platsen uppfyller följande:
• Väggen har en bärighet på minst 200 kg / m2.
• Väggen är plan.
 

Notera!
Placera inte tilluftsaggregatet mot en sovrumsvägg. Placera enheten helst 
på bottenvåningen mot ytterväggen eller mot en väl isolerad mellanvägg.

Tips!
Vi rekommenderar att du installerar tilluftsagggregatet bredvid 
värmepumpen längst med den översta delen. Om detta inte är möjligt 
kan aggregatet också installeras på en annan plats.

5.2 MONTERA TILLUFTSAGGREGATET
Med tilluftsaggregatet följer ett väggfäste för väggmontage. Väggfästet monteras 
vågrätt och stadigt på väggen. Tilluftsaggregatet lyfts på plats och lutas så att 
väggfästets hakar hamnar i urtagen baktill i överkant av tilluftsaggregatet och skjuts 
sedan in mot väggfästet så att aggregatet kommer att vila på kanten nertill på 
väggfästet och hålls på plats av sin egen tyngd. Distansremsor ska sitta på plåten 
bakom aggregatet. 

Bild 5 Väggfäste för T15
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5.3 ANSLUT TILLUFTSAGGREGATET
Tilluftsaggregatets anslutningar till värmepumpen och avloppsrör visas i bild 6.

5.3.1 ANSLUTNINGAR TILL TILLUFTSAGGREGATET 

Bild 6 Anslutningar på tilluftsaggregatet

Nr. Beskrivning Anslutning

1 Avlopp Ø 10 mm

2 Retur till tilluftsaggregat Ø 15 mm

3 Tillopp Ø 15 mm
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5.4 AVLUFTNING
Frontluckan öppnas och avluftning görs via avluftningsnippeln på tilloppsröret med 
medföljande avluftningsnyckel.

Bild 7 Luftanslutningar på tilluftsaggregatet

5.4.1 ANSLUTNING TILL VENTILATIONSSYSTEMET
1. Anslut ventilationssystemets luftkanal (balanserad ventilation) till anslutningen för 

utgående luft (bild 7). Placera en rak ljuddämpare i luftkanalen.
2. Anslut utomhusledningen till luftinloppsöppningen på tilluftsaggregatet (bild 7).
 
Tillförd uteluft tas in via yttervägg i norrläge. På ytterväggen vid friskluftskanalen 
monteras ett ytterväggsgaller. Fronthastigheten i gallret får inte överskrida 2 m/s. 
Insektsnät med maskor mindre än 8 mm tas bort ur gallret. 

Uteluftkanalen skall isoleras i hela sin längd. I varma utrymmen skall isoleringen vara 
diffusionstät. Cirkulationsluften som behövs vid kyldrift för att öka luftmängden då 
fläkten ökar i hastighet tas in till aggregatet via kanal från lämpligt ställe i huset. 
Cirkulationsluftkanalen ska alltid vara ansluten och ett reglerspjäll som är NC (normalt 
stängt) ska monteras på kanalen. Tilluften kopplas till husets tilluftskanaler, kanalerna 
ska vara isolerade enligt svensk byggnorm så att kondensutfällning ej sker.

Kanalen för tilluft in till huset ska förses med ljuddämpare nära tilluftsaggregatet.
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5.5 ANSLUTNING TILL KYL- OCH VÄRMESYSTEMET

Värmesystem
Tilluftsaggregatet är ansluten till värmesystemet enligt bild 8.  
Släta 15 mm rörändar sitter i underkant baktill på tilluftaggregatet.

Bild 8 Uppvärmningsanslutning mellan tilluftsaggregatet och värmepumpen

1. Anslut tilluftsaggregat tillopp från värmepumpen med en flexibel slang. Tilloppet 
är märkt tilluftsaggregat.

2. Anslut returen till värmepumpens gemensamma retur med en flexibel slang.
Led kondensvatten till en brunn med en slang eller till en spilltratt. 
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Tänk på!
Förhindra ljudöverföring i vattenledningarna. Anslut alla anslutningar på 
vattnet med:

• Flexibla slangar.
• Diffusionstäta slangar och rör.

Drivström 
Anslutning sker i den vita elboxen som visas i kapitel 9.   
Elboxen sitter fastskruvad på styrenhetslådan.
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Styrning
Tilluftsaggregatet styrs av värmepumpen. Modulen innehåller en grå signalkabel med 
tre svarta kablar i änden. Dessa tre kablar är numrerade och måste anslutas till kontakt 
X3 på värmepumpens styrkort enligt följande (bild 9).

Bild 9 Kontrollera anslutningen mellan tilluftsaggregatet och värmepumpen

• Kabel 1 till stift 2
• Kabel 2 till stift 1
• Kabel 3 till stift 11 

Notera!
Tilluftsaggregatatet har ingen huvudströmbrytare. Tilluftsaggregatet 
startar när värmepumpen slås på.

Kontakt X3
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5.6 INSTALLATIONSALTERNATIV 

T15 har ett inbyggt vattenbatteri som kopplas mot värmepumpen, anslutningen sitter 
innan växelventilen vilket gör att cirkulation alltid finns mot T15. Vid installation av T15 
och Comfortzone EX-C eller RX-C kan det göras på olika sätt, här visas två olika 
alternativ. I båda dessa fall ger T15 förvärmd eller kyld tilluft.

5.6.1 ALTERNATIV 1 

Tilluftsaggregat med kylfunktion enbart via tilluften. Avsticket CU22 under 
värmepumpen avsett för värme/kyla cirkulation pluggas och värmesystemet ansluts 
mot tillopp-värme.

Bild 10 Installationsalternativ 1
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5.6.2 ALTERNATIV 2 

Tilluftsaggregat med kylfunktion via tilluften samt att kylt vatten går ut via övriga 
värmesystemet.  
Värmesystemet måste vara anpassat för kyla för att inte kondensera och orsaka 
vattenskador.   

Bild 11 Installationsalternativ 2

 
I skisserna är ventilationsspjäll inritat. Vid användning av motorspjäll öppnar det 
automatiskt då kylfunktionen är aktiv och större luftmängd krävs.Det är även möjligt att 
använda ett spjäll som öppnas manuellt under kylsäsongen. 
OBSERVERA: Vid sträng kyla skall spjället alltid vara stängt. 

Motorspjäll med 230V styrspänning till öppet läge skall användas 
 
Rekommenderas: 
Art Nr: 2968 Motorspjäll 160mm med motor som går åt båda hållen, normalt stängd.

Alternativt: 
Art Nr: 1734 Motorspjäll 160mm kan användas, återfjädrande



21

6. Inställningar
6.1 UPPSTART KYLFUNKTION
För att aktivera kylfunktionen i värmepumpen. Gå till: Avancerade inställningar /
Uppvärmningsinställningar / UV Kylning / Kylning, sätt till JA.

Gå tillbaka till start och välj ikonen Temperatur/tid, se efter att det finns en snöflinga i 
displayen. Snöflingan aktiverar sedan kyldriften när man väljer det. 

6.2 LUFTFLÖDEN
Husets luftflöden projekteras enligt gällande byggbestämmelser. I allmänhet är 
frånluftsmängden dimensionerande och friskluftsflödet 10-20 % lägre än frånluftsflödet 
för att säkra svagt undertryck i huset.

Vid kyldrift rekommenderas ett tillskott av uteluft på ca 100%, dvs en fördubbling av 
det totala avluftsflödet och ett cirkulationsflöde på 50-100% av frånluftsflödet. 

6.3 INSTÄLLNING AV FLÄKTHASTIGHET

Fläkthastigheten ställs in via ComfortZone styrenhet i värmepumpen. Börja alltid med 
att ställa in fläkthastigheten för värme. 
Gå till: Avancerade inställningar / Fläktinställningar / T12 tilluftsfläkt korr, värdet är 
oftast -30% – -40%. Ställ därefter in fläkthastigheten vid kyla. 

Gå till: Avancerade inställningar / Fläktinställningar / Kylning Fläktinst. / Fläkthast. 
Kylning, detta styr hastigheten på fläkten i värmepumpen vid kyla, bör ligga på ca  
+ 75%. Välj tilluftsfläkt kylning, detta styr fläkten i T15, bör ligga på ca +75%. 

OBSERVERA: Fläkthastigheten är alltid högre vid kyla i både värmepump och tilluft. 

Kontrollera fläktfunktionen, välj ikonen Temperatur/tid, starta kylfunktionen genom att 
välja snöflingan och sätt till Ja. Fläktarna ska nu öka i både värmepump och T15.
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6.4 INSTÄLLNING AV VARM TILLUFTSTEMPERATUR 

Tillufttemperaturen till rummen vid värmedrift ställs in med termostatvredet. Vid 
användning av förvärmd tilluft för ventilationsändamål skall tillufttemperaturen normalt 
vara 17-18˚C och alltid under önskad rumstemperatur. Högre tillufttemperatur kan 
också överlasta värmepumpen. Termostatens reglerområde är begränsat till ca 14-
20˚C. 

6.5 INSTÄLLNING AV MAXIMALT VATTENFLÖDE
 
Vid behov kan det maximala vattenflödet till tilluftbatteriet justeras.  Termostathuset 
lossas och justerringen vrids mellan lägen 1-7 eller N (fullt öppet) enligt skalan på 
ringen. Fabriksinställt läge är läge 4.
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7. Underhåll
Följande underhåll måste utföras på tilluftsaggregatet:

Typ av underhåll Hur ofta?

Kontrollera och rengör filtret 6 månader

7.1 HALVÅRSUNDERHÅLL
Rengör luftfiltren i tilluftsaggregatet en gång per halvår.

• Öppna luckan till tilluftsaggregatet
• Dra ut grov- och finfiltret.
• Damsug filtren och byt ut vid behov 

En allmän rekommendation är att byta filtren en gång per år efter pollensäsongen.

Tips!
Nya filter kan köpas via våra återförsäljare.

Tips!
Skriv monteringsdatum på sidan av det nya filtret. På detta sätt syns det 
tydligt när året har gått och filtret måste bytas ut.

Reservdel Artikelnummer

Filterset tilluftsaggregat T15 2065
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8. Projektering
8.1 LUFTFLÖDEN
Husets luftflöden projekteras enligt gällande byggbestämmelser. I allmänhet är 
frånluftsmängden dimensionerande och friskluftsflödet 10-20 % lägre än avluftsflödet 
för att säkra svagt undertryck i huset.Som cirkulationsluftmängd rekommenderas 10-
20% av uteluftsflödet.

8.2 FLÄKTDIAGRAM 

Bild 12 Fläktdiagram
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9. Elscheman

Bild 13 Kopplingsschema T15 - Med motoråtergång

Bild 14 Kopplingsschema T15 - Med fjäderåtergång
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Bild 15 Kopplingsschema T15 - Med motoråtergång 

9.2.1 TILLUFTSAGGREGAT

Bild 16 Kopplingsschema T15
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10. Tekniska specifikationer
Detta kapitel ger en fullständig översikt över de tekniska specifikationerna för 
tilluftsaggregatet.

10.1 SPECIFIKATIONER TILLUFTSAGGREGAT T15
 

Specifikation Enhet Värde
Mått  (H x B x D) mm 570 x 596 x 661
Spänning V ~Hz 230 ~50
Maximal strömstyrka A 0,8
Fläkt, förbrukning W 83
Typ av grovfilter - G3
Typ av finfilter - F7
Vikt (exkl. Monteringsfäste) kg 47
IP-klass - IP21
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11. Garanti
Tilluftsaggregatet har tillverkats med stor omsorg. När du använder delar som inte 
ursprungligen kommer från Comfortzone blir garantin ogiltig. I värsta fall kan 
tilluftsaggregatet sluta fungera korrekt.

GARANTI 
Ansvaret vid åberopande av garantin vilar i första hand på installatören eller 
leverantören där tilluftsaggregatet köptes. Rådfråga alltid installatören eller 
leverantören innan kontakt med Comfortzone.

11.1 GARANTIPERIOD
• 2 års fabriksgaranti.

11.2 GARANTIVILLKOR
Installationen skall vara utförd på ett fackmannamässigt sätt.

• Produktgarantin gäller för material- och fabrikationsfel på produkten som uppträder 
inom garantitiden, med nedan specificerade förutsättningar och begränsningar.

• Inköpskvitto gäller som garantisedel.
• Garantin gäller i Sverige.
• Produktgarantitiden är två år.
• Garantiperioden startar vid någon av nedanstående tidpunkter, där leveransdatum 

definieras som utleveransdatum från ComfortZone ABs fabrik. 

Installationsdatum som kan verifieras med faktura från installatör. Om 
installationsdatum infallit mer än 3 månader efter leveransdatum räknas startidpunkt 
som leveransdatum +3 månader.
     
Datum för slutbesiktningsprotokoll av nybyggt hus som inträffat senast 4 månader efter 
leveransdatum. Om slutbesiktning infallit mer än 4 månader efter leveransdatum 
räknas startidpunkt som leveransdatum+ 4 månader.
 
Leveransdatum i det fallet att inget av ovanstående skriftligen kan styrkas.
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11.3 GARANTIUNDANTAG
• Garantin gäller endast fel i själva produkten och inte för övrig installerad 

kringutrustning.
• Garantin gäller inte för skador på produkten som orsakats av yttre omständigheter 

såsom smuts och föroreningar i värmedistributionssystemet, låg vattenkvalité eller 
elektriska spänningsvariationer.

• Garantin gäller inte för skador eller felfunktioner som orsakats av felaktigt 
handhavande eller felaktig installation.

• Garantin gäller inte för brister i eller fel dimensionering av husets 
värmedistributions- eller ventilationssystem, eller skador som orsakats av detta.

• Garantin gäller inte för skador på fastigheten, skador på annan utrustning eller 
annan ekonomisk skada som direkt eller indirekt kan ha orsakats av fel i produkten.

• Sekundär skada som brandskada, affärsskada, vattenskada eller fysisk skada 

11.4 SERVICE
Rapportera alltid till den lokala installatören eller försäljningsstället om det finns 
problem med installationen och / eller driften av produkten.  
Fel på en eller flera delar motiverar inte under några omständigheter byte eller 
återlämnande av hela enheten. Alla relevanta delar finns tillgängliga med kort varsel. 
Comfortzone AB eller leverantören ansvarar inte för skada eller kroppsskada av något 
slag orsakad av:

• att man inte följer instruktionerna i denna bruksanvisning.
• slarv vid installation, användning, underhåll och reparation av denna produkt.
• felaktigt användande.
• avnändning av komponenter som inte levererats av tillverkaren.
• följdskador på grund av läckage.

11.5 ANSVAR
Comfortzone AB, installatören eller leverantören tar inget ansvar för skada eller fysisk 
skada av något slag som orsakas av: 
 
underlåtenhet att följa (säkerhets) instruktionerna i denna handbok.

• slarv vid installation, användning, underhåll och reparation av denna produkt.
• felaktigt användande.
• avnändning av komponenter som inte levererats av tillverkaren.
• följdskador på grund av läckage. 

För mer information, se: www.comfortzone.se
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Noteringar
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