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UNIQ COMFORT RECU komfovent UNIQ COMFORT RECU komfovent UNIQ COMFORT RECU komfovent UNIQ COMFORT C5 styring 

C5 styring 

Display panel for C5 styring 
med touch knapper 

 

Specifikation  C5 styring 

Spænding  24 V AC 

Effekt  2,5 W 

Tilslutning  4x0,22 mm2 

Kabellængde display panel  10 m (max. 150 m) 

Dimension display panel 156x79x26 mm 

Input (antal)   
Analog  10 

Digital 11 

Output (antal)   
Analog 8 

Digital 12 

Funktion C3 Tillæg 

  Konstant tilluft temperatur 
   

  Konstant rumtemperatur 1 
   

  Automatisk eller manuel valg af temperatur regulering 2 
   

  Regulering af varmeveksler 3 
   

  Regulering af varmeflade (modulerende) inkl. frostvagt 4 
   

  Regulering af elektrisk varmeflade med overhedningsbeskyttelse 
   

  Regulering af køleflade (modulerende) 5 
   

  Styring af cirkulationspumpe for køle– og varmekreds (on/off) 
  

  VAV (tilluft og/eller fraluft) 6  
  

  CAV - Automatisk opretholdelse af konstant luftmængde for tilluft og fraluft  
   

  Indstilling af ugeskema 7   
   

  Behovsstyret ventilation, C02, fugtighed, temperatur eller VOC 
8 

   

  Start / stop af aggregatet (via PIR-sensor, kontakt eller lignende) 8 
  

  Tilisningsvagt for krydsvarmeveksler 
   

  Rotationsvagt for roterende varmeveksler 
  

  Automatisk renblæsningsfunktion af rotorveksler 
  

Fortsættes på 
side 2 

1 Føler placeret i aggregat eller i rum (skal oplyses ved bestilling) 
2 Konstant indblæsningstemperatur eller konstant rumtemperatur 
3 Verso: Modulerende, Kompakt: On/off 
4 Temperatur område +15 til +30°C  
5 Udeføler placeret i aggregat  
6 Vælg mellem ’Mater-Master-’ eller ’Master-Slave funktion’ via  
  VAV-spjæld i kanalsystemet (ekskl. VAV-spjæld).  
7 Start/stop for 20 tidsperioder pr. dag individuelt indstillet, med forskellige 
  ventilationstrin samt feriekalender  
8 Føler/sensor/kontakt er tillæg 
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  Filtervagt både tilluft og fraluft samt nulstilling (filterskift) og aflæsning af tryktab 
  

  Termisk sikring af motorer 
  

  Indstilling af manuel eller automatisk drift 
   

  Automatisk eller manuel sæson indstilling (sommer/vinter) 
  

  Recirkulering on/off, modulerende, efter udetemp., ekstern kontakt eller ugeskema 9 
  

  Setpunkt forskydning (temperatur forskydning i en indstillet tidsperiode) 
  

  Luftmængderegulering hvis setpkt. Temp. Ikke kan opretholdes 
  

  “Gratis“ køling via veksler 
  

  Tilslutnings mulighed for brandtermostater eller ABA anlæg 
  

  Tilslutnings mulighed for brandspjælds test 
  

  Indikering af aktive funktioner samt evt. alarmer og servicebehov 
  

  Tilslutnings mulighed for brandtermostater eller ABA anlæg 
  

  Tilslutnings mulighed for brandspjælds test 
  

  CTS (Modbus eller Bacnet)  
  

  Natkøling 
  

  Automatisk justering af luftmængde udfra aktuel temperatur via densitet måling 
  

  Angivelse af virkningsgrad (genvinding) energi forbrug og SEL-værdi 
  

  Aflæsning af luftmængder, temperaturer og ppm/fugtighed panel  
  

Funktion C5 Tillæg 

Fortsat fra side 1: 

9 Gælder kun Verso med sektion for recirkulation 
 


