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Demonteringsvejledning til TriaAir ventilationsanlæg 

Genanvendelse og bortskaffelse af genanvendelige dele i henhold til forordning EU 1253/2014 
direktiv 2009/125/EF Bilag 4 pkt. 3.

Til demontering af TriaAir ventilationsanlæg (TWHEATXX) skal følgende værktøjer anvendes:
Bidetang, unbrakonøgle, boremaskine, 6 mm metalbor, skruetrækker med lige kærv. 

Se illustration over nummererede anlægsdele. 

1. Afbryd strømmen på on/off knappen (nr. 1) og træk strømstikket ud inden demonteringen påbe-
gyndes.

2. Åbn lågen til filtre og udtag filtre (nr. 2).
3. Udbor popnitterne på filterrammen og demonter filtermaterialet (deponerbar).
4. Skru fronten af med unbrakonøglen og udbor popnitterne på lågen og demonter metaldele (galva-

niseret og lakeret plade) fra isoleringen (rockwool).
5. Træk krydsveksleren af polypropylen plast (nr. 4) ud af anlægget.
6. Demonter ventilationsmoteren (nr. 5) med unbrakonøglen. Ledningerne klippes fra så tæt på moto-

ren som muligt.
7. Demonter by-pass spjældet (nr. 6) med unbrakonøglen.
8. Klip ledningerne over til by-passmotoren (nr. 3), og demonter motoren fra spjældet.
9. Demonter plade til motherboard (printplade) og skru motherboard løs. Obs. pladen er først synlig

når krydsveksler (nr. 4) og pakningerne langs kanten er fjernet helt.
10. Klip ledningerne over til motherboard og demonter motherboard.
11. Demonter gummilæber og tætningslister på anlægget (kabinettet) med en skruetrækker.
12. Demonter fugtstyring (nr. 7)
13. Udbor popnitter i kabinettet og demonter inderkabinet fra yderkabinet.
14. Udtag isoleringsmaterialet mellem inder- og yderkabinet.
15. Demonter det komplette ledningsnet. (Klippes fra ved stik (nr. 8) i yderkabinet).
16. Demonter LCD digitalt display/manuelt display. (Skal bortskaffes som småt elektronisk affald).

Alle demonterede dele skal bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler.
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