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1. InStallatIOnSVEjlEdnIng 
el-installationer skal udføres af autoriseret personel og således, at el-installationerne yder beskyttelse mod 

elektriske chok. Følgende skal overholdes.

     automatik kabler bør ikke monteres ved siden af strømførende kabler. Hvis dette ikke 
er muligt bruges skærmede kabler. ved brug af skærmede kabler, skal der etableres 

          jording.

1.1. Samling af sektioner

Inden samling af sektioner (se installationsvejledning for aggregat) skal elektriske stik forbindes. 

      stik forbindes i henhold til nummerering på forbindelsesdiagram eller iht. mærkning 
på stik.

      træk ikke i stik ved adskillelse af sektioner. 

      tjek om plastic slanger (fra ventilator) er monteret korrekt på studse ved sektions-
samlinger. Ukorrekt eller manglende montering vil vise forkert luftmængde på display 
panel.

1.2. tilslutning af spænding  

spænding (400v aC; 50Hz) tilsluttes hovedafbryder placeret på aggregatets udvendige panel. Der skal  
etableres jording! Ved aggregater leveret med elektrisk varmeflade skal der monteres separat spænding til  
afbryder på sektion.

Forsyningskabel for aggregat og elektrisk varmeflade vælges iht. maksimal strøm angivet på teknisk  
specifikation for aggregatet.

Kabel størrelse er angivet i skema 1.2:

Skema 1.2 
dimensioner for forsyningskabel 

      Strøm, a Kabel størrelse
15                                   5 x 1,5 mm2  (Cu)
21                                   5 x 2,5 mm2  (Cu)
27                                   5 x 4,0 mm2  (Cu)
34                                   5 x 6,0 mm2  (Cu)
50                                   5 x 10,0 mm2  (Cu)
70                                   5 x 16,0 mm2  (Cu)
85                                   5 x 25,0 mm2  (Cu)

      aggregatet skal tilsluttes ekstern installation ved hjælp af fast installationskabel 
gennem relæ type PFI aC/DC 300ma.

 tjek korrekt jording inden aggregatet tilsluttes spænding. 

Installationsvejledning
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1.3. Eksterne tilslutninger

tilslutningsboks er monteret på aggregatets panel. alle eksterne styringsmuligheder er tilsluttet terminalerne 
indvendigt i boksen (Fig. 1.3).

eksterne tilslutningsmugligheder er vist i Figur 1.3a.

 Figur 1.3  
tilslutningsprint P3 

Figur 1.3a
tilslutningsdiagram for eksterne styringsmuligheder

 
1 bruges kun ved aggregater med vand varmeflade 

Installationsvejledning
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1.4. Montage af temperatur føler
Tilluft temperatur føler B1 (Figur 1.4a) monteres et passende sted i kanalen, efter varmeflade sektion eller 

køleflade sektion (hvis leveret). Temperatur føler skal monteres i kanal så kun ca. 1 cm. er synlig. Den anbefalede 
mindste afstand fra aggregatets udløb til placering af temperatur føler, er lig med længden af diagonalen af den 
rektangulære kanal. 

Temperatur føler for vandvarmeflade B5 (Figur 1.4b)  monteres på varmefladens returløb, så tæt på udløb fra 
sektion som muligt. Det er vigtigt at temperatur føler monteres med kabel nedad for at forhindre vand i at løbe ind 
i føleren.

For at forhindre unødig afkøling og derved undgå alarm (frost), skal temperatur føler altid isoleres sammen 
med rør. 

 tilslutning af temperatur føler for tilluft kanal og føler for returvand skal seales med 
PvC isolations tape. 

Figur 1.4a           Figur 1.4b
                  tilluft temperatur føler  B1                                           temperatur føler for retur vand B5

                                                           
1.5. Montage af display panel

     1.  Display panel skal placeres indendørs under følgende konditioner:
         1.1. omgivende temperatur mellem 0°C til 40°C.
   1.2. relativ fugtighed mellem 20% og 80%.
   1.3. Beskyttelse mod vand (IP X2).

      2.  Installationshøjde - ikke mindre end 0.6 m over gulv.
      3.  tilslutning via kabelgennemføring på panelets bagside.

Display panelet er forbundet med den integrerede automatikboks (tilslutningsprint) i aggregatet (se Figur 1.3). 
Længde af tilslutningskabel mellem kontrolpanel og aggregat bør ikke overstige 150 m . Kabeldimension er 
beskrevet i forbindelsesskema. 

Figur 1.5 
display panel

 Pas på ikke at bukke fjedre indvendigt i betjeningspanelet når front dæksel monteres. 
afbryd hovedspænding til aggregatet inden betjeningspanelets kabel tilsluttes  
klemkasse.    

 Kabeldimension for display panel og andre kabeldimensioner er beskrevet i 
forbindelsesdiagram for aggregatet.    

Installationsvejledning
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Betjeningsvejledning

2. BEtjEnIngSVEjlEdnIng
2.1. automatik

automatisk regulering af aggregatet garanterer korrekt styring af aggregatet. automatikløsning indeholder 
følgende:

•  styringsprint. 
•  print med sikringer, powerprint og mellemliggende styrings print, installeret i aggregatet. 
•  display panel, til placering på et hensigtsmæssigt sted. 
•  spjældmotorer. 
•  Filtervagt og temperatur følere. 

Display panel (Figur 2.1) er designet til at fjernbetjene luftbehandlingsaggregatets funktioner. Display  
panelets LCD skærm tillader overvågning af forskellige parametre og tekst informationer. Panelets lysdioder 
viser aggregatets drift situation og eventuelle fejl. Lufttemperatur, ventilationstrin, drift indstilling og andre  
parametre indstilles ved hjælp af touch knapper.

Figur 2.1 
display panel

touch knapper på display panel har følgende funktioner: 

  start / stop af aggregat / tilbage til tidligere menu vindue.
 

         ændring af parameter / godkendelse af parameter.
 

     der skiftes mellem punkterne med ”pil op” og ”pil ned” / indtastning af parameter.

2.2. drift Start / Stop
efter at spænding til aggregatet er tilsluttet, åbner start billede på LCD skærmen på display panelet, som vist 

i Figur 2.3.

aggregatet startes / stoppes ved at trykke og holde   nede i 4 sekunder indtil bip signal. når der 
trykkes start, vil aggregatet begynde i drift efter en kort forsinkelse (60 sekunder), indtil spjældene er åbnet, så  
ventilatorerne kan starte. aggregatets drift situation vises på display panel og ved grøn lysdiode.

 aggregatet bør ikke startes før kanaler til ventilationssystemet er monteret. tjek at alle 
sektioner er forsvarligt fastspændt.
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2.3. display panel

Informationer vises i tekst format på LCD displayet og ved hjælp af LeD lysdiode. 
start billede på display panel er vist i Figur 2.3.

Figur 2.3
Start billede på display panel

lEd lysdiode indikering: 
1. Ingen LeD indikering – aggregatet er stoppet.
2. LeD lyser konstant grøn og tekst information vises på displayet – aggregatet er i drift.
3. automatisk drift symbol vises på display panel, mens grøn LeD lyser - aggregatet kører i automatisk drift 

iht. indstillet ugedrift.
4. LED blinker rød og grøn og tekst information vises i displayet – se afsnit 2.9 om fejlfinding.
5. LeD lyser konstant rød og tekst information vises i displayet – aggregatet er stoppet på grund af  

nødsituation (se afsnit 2.9 om fejlfinding).
6. Display panelet er blankt – aggregatet er ikke tilsluttet spænding.

Bemærk: ved tryk på hvilken som helst knap tænder skærmen. skærmen går i sparefunktion (belysning slukkes) 
efter 30 sek. hvis den ikke betjenes.

Betjeningsvejledning

Drift vist med LeD lysdiode

Indstillet temperatur (+15 … 300C)temperatur mode symbol ( , )

sæson (vinter / sommer)

tid

ventilationstrin (0,1, 2, 3)
tilluft temperatur

automatisk drift symbol
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2.4. gennemgang af parameter

Hoved parametre vises i start billede på display panel (Figur 2.3). For at se temperatur eller luftmængde  

bruges ,  til at navigere frem til det ønskede vindue.

 ved aggregater med eC motorer er der mulighed for at skifte mellem visning af 
luftmængde i m3/h eller m3/s eller l/s, som vist i det 3. vindue. Ændring sker ved at 

trykke og holde touch knap  inde mens man står i vindue der viser luftmængde, 

samtidig vælges “pil op” eller “pil ned “ ,   for at ændre til den ønskede enhed. 

  vindue nr. 4 vises, hvis der er valgt behovsstyret ventilation (se afsnit om behovsstyret 
ventilation). Den valgte føler afgør hvilket af de tre vinduer der vises.

2.5. Hurtig indstilling af luftmængde
styringen giver mulighed for at vælge tre drift trin, som hver kan indstilles med forskellige luftmængder. Fra 

start billede er der mulighed for en hurtig indstilling af luftmængden (Figur 2.3).

For at øge luftmængden: tryk og hold  nede samtidig med at luftmængden øges med .

For at mindske luftmængden: tryk og hold  nede samtidig med at luftmængden mindskes med  .

 Hvis luftmængden ændres ved hjælp af quick indstilling som ovenfor beskrevet, 
skifter styringen til manuel drift, selvom den står i automatisk drift når quick indstilling 
påbegyndes.

2.6. Indstilling af parameter
ved tryk på  åbner menu setup. Benyt ,   til at komme frem til det ønskede menu billede og brug  

til at aktivere parameter indstilling. Benyt ,  til indstilling af parameter og bekræft den indstillede parameter med 

.

tryk  for at returnere til tidligere menu eller start billede.
Bemærk:  Start billed vises automatisk hvis Touch knapper er inaktive i 1 minut.

Betjeningsvejledning
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2.6.1. Indstilling af drift type
Der kan vælges mellem 2 drift typer: manuel og automatisk.
I manuel drift vil styringen arbejde konstant iht. indstillet ventilationstrin. I automatisk drift vil styringen arbejde 

i henhold til indstillede værdier for ugedrift (se afsnit om indstilling af ugedrift).

Bemærk: Ved automatisk drift, vises symbol  på start billede.

2.6.2.  Indstilling af CAV/VAV
regulering af luftmængde for tilluft og fraluft: 
•  Konstant luftmængde (CAV) - aggregatet vil levere og fjerne en konstant luftmængde, som er fastsat af 

brugeren, uafhængigt af ændringer i ventilationssystemet; 
•  Variabel luftmængde (VAV) - aggregatet vil levere og fjerne en bestemt luftmængde afhængigt af ændringer 

i ventilationssystemet (eks. PIr føler). Denne regulering af ventilationssystemet minimerer aggregatets 
driftsomkostninger.

Menu vindue med luftmængde er kun muligt hvis styringen er leveret med funktion for 
konstant luftmængde.

ved aggregater leveret med vav funktion, kræves en kalibrering af styringen før 
vav funktionen fungerer. Kalibreringen er vigtig for at vav kan fungere ellers vil   
aggregatet ikke starte. Kalibreringen foretages automatisk ved at følge nedenstående 
fremgangsmåde. 

Kalibrering af VaV system:

1. Før kalibrering af vav styring, skal kanalsystemet (tilluft + fraluft) være korrekt indreguleret og vav spjæld 
skal være åbne. vi henviser til detaljeret vejledning omkring vav kalibrering.

2. start aggregatet og vælg menu billede for Cav.

3. efter valg af Cav og stående i samme menu billede, trykkes begge knapper ,  ind samtidig og  
kalibrering startes automatisk. Kalibreringen tager 3 minutter og aggregatet vil i den periode køre på 
højeste ventilations trin. samtidig vises ”vent” i display. Under kalibreringen er alle knapper inaktive  

undtagen , som kan bruges hvis kalibreringen skal afbrydes.

4. efter kalibrering vil styringen være indstillet til Cav. vælg derefter vav hvis styringen skal køre vav.

2.6.3.  Ventilationstrin
Det er muligt at vælge tre drift trin: 1, 2 og 3. Hvert af de 3 drift trin kan indstilles for automatisk eller manuel 

drift. For indstilling af ventilationstrin for manuel drift, vælges menu billede:
Bemærk: Indstilling af ventilationstrin i AUTO mode foretages via ugeskema 2.6.12.

Bemærk: Ved styringer med funktion for indstilling af CAV/VAV, kan luftmængden (tilluft og fraluft) indstilles  
separat for hvert af de 3 ventilationstrin fra 20% til 120% med spring på 1%. Styringer leveret uden  
funktion for CAV/VAV indstilling har ikke denne mulighed.

Betjeningsvejledning
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 Luftbehandlingsaggregatet er dimensioneret og beregnet til drift ved 100%.

2.6.4. Indstilling af temperatur 
styringen fastholder den indstillede setpunkt temperatur indstillet af brugeren: Konstant tilluft temperatur eller 

konstant rum temperatur.

2.6.5. Setpunkt forskydning
setpunkt forskydning kan ændres fra –9 til +9 °C i forhold til indstillet temperatur for den givne periode. For at 

indstille setpunkt forskydning, vælges menu billede:

2.6.6. Fraluft recirkulation
aggregater med recirkulering har mulighed for at recirkulere fraluften tilbage til rummet for en given periode. 

“On” – funktion for recirkulation er on.
“Off” – funktion for recirkulation er oFF

 Denne funktion er kun mulig for aggregater leveret med sektion for recirkulation. For 
andre aggregater vises denne funktion ikke i display panelet.

2.6.7. Behovsstyret ventilation
vælg menu billede „Luft kvalitet“ for behovsstyret ventilation:

“On” – funktion er on.
“Off” – funktion er off.
efter aktivering af funktion, vælges type af føler der er tilsluttet:
VOC1: Føler for behovstyret ventilation (Co2 og fugt) som har linær kurve (0-10v svarende til hhv. 0-2000 ppm 

og 0-100%rF). Højeste værdi angivet i betjeningspanel svarer til højeste luftkvalitet.
VOC2: Føler for behovstyret ventilation (Co2 og fugt) som har inverteret kurve (10-0v svarende til hhv. 2000-0 

ppm og 100-0%rF). Højeste værdi angivet i betjeningspanel svarer til mindste luftkvalitet.
RH: Føler for relativ fugtighed.
CO2: Føler for Co2.
værdien for luftkvalitet indstilles i henhold til valg af føler. Den indstillede værdi er samtidig bestemmende for  

ventilationsintensiteten.  Hvis den aktuelle værdi er forskellig fra den indstillede værdi, vil ventilations intensiteten øges 
eller mindskes.

eksempel: Med behovsstyret ventilation via fugtighedsføler monteret i kanalsystem: forudsat at  værdien er 
indstillet på 65% i betjeningspanel, vil styringen øge ventilationsintensiteten indtil  relativ fugtighed er mindre end 
65%. når fugtigheden er mindre end 65% reduceres ventilationsintensiteten til tidligere drift indstilling (niveau for 
grund ventilation).

Betjeningsvejledning
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 Funktion for behovsstyret ventilation er ikke muligt med aggregater leveret med 3 
hastigheds  motor.

2.6.8. Indstilling af periode
For at garantere den mest økonomiske drift af aggregatet, indeholder styringen sommer og vinter drift.
•  Indstilling af “Vinter” blokerer kølefunktion. Vi anbefaler altid, at bruge “Vinter” hvis der ikke er monteret 

køleflade.
•  Indstilling af “Sommer” blokerer varmefunktion.
•  Indstilling af “Auto” vælger automatisk periode. Afhængig af varme- eller kølebehov vælges sæson  

automatisk.
For indstilling af periode, vælges menu billede:

Bemærk: Hvis lufttemperaturen i sommer drift er utilstrækkelig, kan styringen indstilles på ”Vinter” drift for at  
aktivere varmefunktion.

2.6.9. Indstilling af dag og tid
For at opnå korrekt drift af styringen i automatisk drift, i forhold til den indstillede ugekalender, skal ugedag og 

tid indstilles:

Dag
Ma - Mandag
ti - tirsdag
on - onsdag
to - torsdag
Fr - Fredag
Lo - Lørdag
so - søndag

2.6.10. Indstilling af ugeskema
Denne funktion giver mulighed for at vælge mellem 2 indstillinger:
• “1-5/6, 7” - ugedage og weekend (lørdag og søndag).
• “1-7” - alle ugens 7 dage.

  efter der er valgt indstilling af hver dag i ugen ”1-7” vises menu billede:

efter valg af indstilling for hver dag i uge ”1-7” vises menu billede:

Hver ugedag indeholder 3 tidsperioder: n1, n2, n3. Indtastning starter med mandag (Ma). når den ønskede 
ugedag er valgt, indstilles tidsperiodens (eks. n1) start og slut tidspunkt og der vælges ventilationstrin (0, 1, 2, 3). 
Før der er valgt indstilling af ugedage og weekend ”1-5/6, 7” vises menu billede:

Betjeningsvejledning
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Betjeningsvejledning

når tidsperiode (n1, n2, n3) er valgt for ugedage ”1-5”, indstilles det ønskede start og slut tidspunkt for hver 
tidsperiode og der vælges ventilationstrin (0, 1, 2, 3). På samme måde indstilles det ønskede start/slut tidspunkt 
og ventilationstrin for weekend.

Bemærk: Hver tidsperiode start og slut tid indstilles fra 0:00 til 23.59. 

Eksempel:
  Mandag:
n1   fra 00:00 til 07:00    ventilationstrin 2 
n2   fra 10:00 til 20:00    ventilationstrin 1
n3   fra 20:00 til 23:59    ventilationstrin 3

2.6.11. Indstilling af sprog
For indstilling af sprog, vælges menu billede:

2.6.12. Låsning af menu funktioner
Betjeningspanelets menu funktioner kan låses med en PIn kode således, at indstillede parametre ikke kan 

ændres. når betjeningspanelet er låst med en PIn kode, er der stadig mulighed for start/stop af aggregat, såvel 
som aflæsning af parametre i menu billede.

For at aktivere PIn kode holdes  +  inde i 4 sek. indtil nedenstående vindue vises:

Indstilling af PIn kode:

1. Brug  eller  til at vælge det første tal i PIn  kode.

2. tryk  for at fortsætte til tal nr. to i PIn kode.
3. gentag trin 1 og 2 ved indstilling af det andet og trejde tal i PIn koden.

4. afslut med ved at trykke på  når det tredje tal er indstillet.

5. tryk og hold  og  inde samtidig i 4 sek. for at bekræfte PIn kode.

 Menu funktioner kan kun låses op med PIn koden. Kontakt Uniq Comfort hvis PIn koden 
er glemt.
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2.7.  andre automatik funktioner
2.7.1. Fjernbetjening af aggregat
Fjernbetjening med start eller stop af aggregatet ved hjælp af ekstra mulighed (trykknap, timer eller anden  

sensor) skal tilsluttes klemmenr. 17 og 18 i tilslutningsboksen (se kapitel 1.3).
Denne funktion kan benyttes ved hjælp af to muligheder:
• Start / Stop med fjernbetjening;
• Forceret drift.

2.7.1.1. Start / Stop med fjernbetjening
Hvis aggregatet kører i aUto mode, men er stoppet i henhold til ugeskema, vil aggregatet starte hvis kontakt 

17 og 18 forbindes (sluttet kredsløb) og vil køre med det ventilationstrin der er valgt under kapitel 2.6.3. Hvis 
forbindelsen mellem kontakt 17 og 18 fjernes igen, vil aggregatet vende tilbage til aUto mode og køre i henhold 
til ugeskema.

Hvis aggregatet kører i aUto mode med valgt ventilationstrin og man ønsker at stoppe aggregatet via  
fjernaktivering, skal kontakt 17 og 18 forbindes (sluttet kredsløb).

     Fjernaktivering med start eller stop af aggregatet er kun muligt i auto mode!

2.7.1.2. Forceret drift
Med den funktion styres drift intensiteten ved hjælp af ekstern kontakt, f.eks. forlænget drift tryk.
når ekstern kontakt er tilsluttet klemmer som angivet, aktiveres det 4. ventilationstrin. ved afmontering vender 

styringen tilbage til tidligere drift niveau. Indstilling af det 4. ventilationstrin for tilluft og fraluft foretages som  
beskrevet under afsnit 2.6.3. og er kun muligt når klemmer er tilsluttet (sluttet kredsløb).

 Forceret drift har den højeste prioritet og fungerer i både manuel og auto mode, også 
selvom aggregatet er slukket.

Bemærk: Denne funktion er ikke mulig med aggregater med 3 hastigheds motorer.

2.7.2. Luftmængderegulering i vinter perioden
I vinter perioden nedsættes luftmængden, hvis varmefladen ikke kan opretholde den indstillede  

indblæsningstemperatur. I første omgang nedsættes ventilationsintensiteten med et trin og dernæst ændres til 
minimum, hvis det stadig ikke er nok.

2.7.3. Styring af cirkulationspumpe
Cirkulationspumpe for vandvarmeflader reguleres automatisk i vinterperioden i henhold til udendørs  

temperatur og behov. om sommeren er funktionen slukket. når udendørs temperaturen er mindre end 5°C tændes 
pumpen automatisk. Pumpen tilsluttes klemmer i tilslutningsboks (se kapitel 1.3).

2.7.4. Ekstern visning af drift situation
For at få informationer omkring aggregatets drift situation (hvornår aggregatet er i drift og hvornår det er slukket), er 

det muligt at tilslutte for eksempel en pære til kontakt 31 og 33 eller 34 og 36 i tilslutningsboks. Klemmerne 29 og 30 
i tilslutningsboksen (se kapitel 1.3) er beregnet for tilslutning af ekstern anordning der viser nødstop af aggregatet.

2.7.5. Natkølefunktion*
Hvis rum temperaturen (fraluft), ved sommerdrift, er 50C højere end setpunkt temperaturen og udendørs  

temperaturen er mellem 120C og setpunkt temperaturen, vil styringen automatisk ændre drift trin til ventilationstrin 
3 fra klokken 00:15. styringen vil fastholde ventilationstrin 3 indtil klokken 06.00, eller indtil udendørs temperaturen 
stiger (bliver varmere), eller indtil rum temperaturen bliver magen til setpunkt temperaturen. ved natkølefunktion 
er der ikke varme- eller kølegenvinding, og varme- og køleflade aktiveres ikke. Når natkølefunktionen ophører, 
vil styringen automatisk vende tilbage til den tidligere drift indstilling, som var aktiv inden natkølefunktionen blev 
aktiveret.

 natkølefunktion starter automatisk og kun hvis aggregatet kører med ventilationstrin  
1 og 2.  

* - ekstra bestilling.

Betjeningsvejledning
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2.8.  Overvågning via PC
Denne funktion er ekstra bestilling og kræver installation af kommunikations modul “Ping”. tilslutningsdiagram og 

krav til installation er beskrevet i installations vejledningen for “Ping” modulet.
efter tilslutning af aggregatets specielle netværks modul til computerens netværk og tildeling af IP adresse, 

tillader programmet ventilation Kontrol systemet, brugeren at overvåge og styre aggregatets drift fra egen  
computer, herunder: start/stop, ændring af ventilationstrin, osv. Programmet viser også evt. fejl meddelelser. 
Detaljeret beskrivelse vedrørende brugen af computer til overvågning, er beskrevet i vejledning til computer  
programmet.

2.9.  Fejlfinding
Hvis aggregatet ikke kan starte:
• Tjek om der er spænding på forsyningskabel.
• Tjek om hovedafbryder er tændt.
• Tjek alle sikringer i automatik boksen. Udskift defekte sikringer med nye sikringer med samme styrke 

(sikringer er angivet på automatiklågets bagside). 
• Tjek om display panel viser fejl. Fejl elimineres ved at følge instruktionen i skema 2.9. 
• Hvis kontrol panel er blank, tjek kabelforbindelser mellem kontrol panel og aggregat.
 skema 2.9  

Fejlmelding på display og fejlmuligheder
  Besked lysdiode Mulig fejl afhjælpning af fejl 

rød og 
grøn 

blinker

Tilluft filter er tilstoppet. Udskift tilluft filter når aggregatet er stoppet.

rød temperaturen på tilluft er 
under acceptabelt niveaul.

tjek indstilling for genvindingsfunk-
tionen og varmeflade.

rød temperaturen på tilluft er 
over acceptabelt niveau.

tjek indstilling for genvindingsfunk-
tionen og varmeflade.

rød overbelastning af tilluft mo-
tor.

Tjek om der er monteret filtre, om alle 
døre/paneler er lukkede, om ventilation-
ssystemet er monteret korrekt.

rød og 
grøn 

blinker

Elektrisk varmeflade er af-
brudt pga. for lav luftmængde.

når varmeelementerne er kølet af vil 
genstart ske automatisk. 
Det anbefales at øge luftmængden

rød overhedning af elektrisk 
varmeflade.

genstart kræver tryk på “reset”. 
Knappen findes på sektionen.

rød temperatur på returvand fra 
vandvarmeflade er for lav.

tjek cirkulationspumpe, motorventil og 
rørsystem. risiko for frostskade på  
varmeflade.

rød Modtaget signal fra bygnin-
gens brandalarm system  
eller brandtermostater (Bt1 
& Bt2) monteret i kanal.

ved stop pga. brand alarm skal  
aggregatet startes op fra betjenings- 
panel, når Bt1/Bt2 er blevet  
manuelt reset på brandtermostaten 
(monteret i kanal).

rød tilluft temperatur føler er ikke 
forbundet eller fejl på føler.

Det er nødvendigt at tjekke samlinger 
for føler eller udskifte føler.

Betjeningsvejledning
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Betjeningsvejledning

  Besked lysdiode Mulig fejl afhjælpning af fejl 
rød Udendørs temperatur føler 

er ikke forbundet eller fejl på 
føler.

Det er nødvendigt at tjekke samlinger 
for føler eller udskifte føler.

 efter overhedning genstartes aggregatet med reset-knappen såfremt fejlen er fundet og 
rettet.

 Hvis aggregatet har været afbrudt og rød lysdiode lyser og tekstbesked viser tekst med 
fejlmelding, skal fejlen afhjælpes.

 sørg for at aggregatet er stoppet og forsyningsspændingen er afbrudt inden service 
indvendigt i aggregatet påbegyndes.

efter afhjælpning af fejl og tilslutning af spænding, vises tekstbeskeder fra tidligere fejlmeldinger. Hvis disse 

allerede er afhjulpet og der ikke er flere fejlmeldinger, vil aggregatet starte ved aktivering af  aggregatet vil 
køre iht. tidligere indstilling. Hvis fejlen endnu ikke er afhjulpet, vil aggregatet evt. starte for efterfølgende at stoppe 
igen. eller også vil aggregatet slet ikke starte og tekstbesked vises i display panelet.

 videreføring af skema 2.9 
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Flow diagram

VERSO-S -  Flow diagram for luftbehandlingsaggregat

Bemærk: Aggregats position er angivet på teknisk specifikation fra beregningsprogram. 
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Specifikacion

Mærke navn
aB Kontrol boks
B1 tilluft temperatur føler
B3 Udendørs temperatur føler
B5 temperatur føler for retur vand
C3 Display panel 
CW Vand køleflade
DK1 Frekvensomformer for tilluft ventilator
DX1, DX2 DX køleflade
dP1 Differenspressostat for filter
E Power print for elektrisk varmeflade
EK1…EK3 Trin for elektrisk varmeflade
Fg1 tilluft spjældmotor
Fg2 Fraluft spjældmotor
HE1, HE2 Elektrisk varmeflade
HW Vand varmeflade
K1...K4 Beskyttelse af trin for elektrisk varmeflade
MBs Hoved print
QF1 ... QF3 afbryder
Qs1 Hoved afbryder
P3 ekstern tilslutningsprint
PF Luftfilter
s1 Cirkulationspumpe, varmt vand
sIM1…sIM6 triac
tg1 3 vejs ventil (modulerende), varmt vand
tg2 3 vejs ventil (modulerende), koldt vand
TK1 Elektrisk varmeflade 900C overhedningsbeskyttelse (automatisk reset)
TK2 Elektrisk varmeflade 1100C overhedningsbeskyttelse (manuel reset) 
tK3 triac 700C overhedningsbeskyttelse (automatisk reset)
v1 tilluft ventilator
vP Display panel 
X1…X14 stikforbindelser mellem sektioner
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