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INDLEDNING
Ved variabel luftmængde styring (VAV) forstås et system hvor man ved hjælp af tryktransmittere kan regulere luf-
tmængden for de enkelte rum ud fra belastningen. Ved at tilpasse luftmængden efter behov, kan der opnås store 
økonomiske besparelser. Samtidig forlænges aggregatets levetid og filtrenes tilstopning minimeres. 
Følg vejledningen herunder vedr. opsætning og tilslutning af VAV styring, når aggregatet er installeret og kanal-
systemet er indreguleret korrekt.

MONTAGE AF TRYKTRANSMITTER
VAV funktion for både tilluft og fraluft kræver montage af tryktransmitter i både tilluft og fraluft kanal, kaldet Master/
Master (M/M). Hvis aggregat er bestilt med VAV funktion, leveres tryktransmitter løst sammen med aggregat til 
montage i kanalsystem. Krav til montage:
● Tryktransmitter skal monteres på et lige stykke kanal med anbefalet minimums afstand til bøjning på 2 gange 
diagonalen for rektangulære kanaler og 2 gange diameteren for cirkulære kanaler. Bemærk: Optimal trykmåling 
opnås, hvor der er mindst risiko for turbulent strømning, hvilket vil sige midt i ventilationskanaler og med tilstræk-
kelig afstand til bøjninger og forgreninger.
● Det anbefales at montere tryktransmitter vandret med trykslanger nedad.
● Tryktransmitter skrues direkte på kanal, se billede 1.

Billede 1. Dimensioner for tryktransmitter

SLANGE TILSLUTNING PÅ TRYKTRANSMITTER
Når tryktransmitter er monteret på kanalsystem skal studs, hvor trykmålingen foretages tilsluttes til målepunkt boret i 
kanalen. Mellem målepunkt på kanal og studs (se billede 2) monteres trykslange. Sørg for at trykslangen er stukket helt 
ind i kanalen enten gennem gummi Thorsmann eller ved hjælp af plastic studs således, at slangen sidder forsvarligt 
fast. Tjek at trykslangen ikke er klemt eller har knæk. 
Tryktransmitter monteret på tilluft kanal skal tilsluttes +, tilslutning mærket - forbliver åben. Tryktransmitter monte-
ret på fraluft kanal skal tilsluttes -, tilslutning mærket + forbliver åben.

Trykslange mellem kanal og studs tilslutning skal være så kort som muligt og 
fastgøres så vibrationer undgås.

Billede 2. Tilslutning af trykslange til studs + / -
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ELEKTRISK TILSLUTNING TIL AGGREGAT
Elektrisk tilslutning mellem tryktransmitter og aggregatets tilslutningsprint foretages med 3-leder kabel iht. billede 
3a, 3b, 3c, 3d, 3e eller 3f.

Tilluft 
tryktransmitter

Fraluft 
tryktransmitter

Tilslutning i klemrække på tilslutningsprint

Billede 3a. Tilslutning af tryktransmitter på klemrække ved M/M. (Bemærk: Gammel C3 tilslutningsprint)
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Billede 3b. Tilslutning af tryktransmitter på klemrække ved M/M. (Bemærk: Nyt C3 tilslutningsprint)

Tilluft 
tryktransmitter

Fraluft 
tryktransmitter

Tilslutning i klemrække på tilslutningsprint
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Billede 3c. Tilslutning af tryktransmitter på klemrække ved M/M. (Bemærk: C5 tilslutningsprint)

Tilluft 
tryktransmitter

Fraluft 
tryktransmitter

VAV funktion for enten tilluft eller fraluft kræver montage af tryktransmitter i enten tilluft eller fraluft kanal, kaldet 
Master/Slave (M/S).
Den kanal hvor tryktransmitter monteres, tilluft eller fraluft, vil være ”Master”. Den anden kanal vil følge masterens 
regulering op eller ned som slave.
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Tilluft 
tryktransmitter

Tilslutning i klemrække på tilslutningsprint

Billede 3d. Tilslutning af tryktransmitter på klemrække ved M/S. (Bemærk: Gammel C3 tilslutningsprint)
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Billede 3e. Tilslutning af tryktransmitter på klemrække ved M/S. (Bemærk: Nyt C3 tilslutningsprint)

Tilluft 
tryktransmitter

Tilslutning i klemrække på tilslutningsprint
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Billede 3f. Tilslutning af tryktransmitter på klemrække ved M/S. (Bemærk: C5 tilslutningsprint)

Fraluft 
tryktransmitter
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INDSTILLING AF TRYKTRANSMITTER
Følg nedenstående punkter ved indstilling af tryktransmitter:
1. Når tryktransmitter er monteret og strømmen er tilsluttet anbefales det at nulstille trytransmitter. Stop for ven-
tilationsaggregatet således at tryk på + og - er ens. Bemærk: Det anbefales at trykslange(r) er fjernet fra + og 
– studse, når nulstilling udføres. Nulstilling startes ved at trykke den indbyggede zero-set switch (se billede 4) ind 
i 8 sekunder.

Billed 4. Indstilling af tryktransmitter

LED

Jumper indstilling

Zero knap

2. Korrekt trykområde indstilles med jumper i henhold til skema.

Trykområde:

3. Vælg menu billede for CAV i aggregatets betjeningspanel.
4. Start aggregat med fuld luftmængde (100 %).
5. Når aggregatet har nået nominel luftmængde (100%) måles volt (DC) med multimeter mellem klemme 2 og 3 
i tryktransmitter, se billede 4. Måling skal ligge i mellem 5V-6V. Vælg mindre eller større trykområde med jumper 
indstilling, hvis måling ikke ligger i det ønskede interval (5-6 V). Efter ændring af trykområde måles igen med 
multimeter og trykområde mindskes eller øges yderligere hvis måling stadig ikke er inden for det ønskede interval. 
Således ændres trykområde indtil korrekt måling nås.
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KALIBRERING AF VAV
Efter korrekt indstilling af tryktransmitter skal VAV funktion kalibreres for at VAV funktionen kan fungere korrekt.
Før kalibrering af VAV funktion, skal kanalsystem (tilluft og fraluft) være korrekt indreguleret og VAV spjæld skal 
være 100% åbne. Kalibreringen foretages fra aggregatets betjeningspanel og udføres automatisk ved at følge 
nedenstående fremgangsmåde.

VAV kalibrering med C3 styring:
1. Start aggregat og vælg menu billede for CAV, som beskrevet i C3 betjeningsvejledning. Efter valg af CAV og 
stående i samme menu billede, trykkes begge knapper ,  ind samtidig og kalibrering starter automatisk. Reste-
rende tid vises i betjeningspanel sammen med tekst ”Vent”. Kalibrering tager ca. 3 minutter og aggregatet vil i den 
periode køre på højeste ventilations trin 3. Under kalibrering er alle knapper inaktive undtagen , som tillader at 
stoppe aggregat og afbryde VAV kalibrering.
2. Efter kalibrering vil styringen vende tilbage til det ventilations trin som var indstillet inden kalibrering. Ligeledes 
vil styringen være indstillet til CAV. Vælg derefter VAV som beskrevet i C3 betjeningsvejledning.

VAV kalibrering med C5 styring:

1. Start aggregat og vælg menu billede for VAV status under Alarmer/Status som vist ovenfor. Vælg VAV kalibre-
ring og  tryk Ja. Status for VAV kalibrering ændres herefter til kalibrering. Når kalibrering er gennemført vises VAV 
status som Tilluft, Fraluft eller Dobbelt.
2. Efter kalibrering vil styringen vende tilbage til det ventilations trin som var indstillet inden kalibrering.

Efter korrekt gennemført kalibrering er styringen klar til at fungere i VAV drift.

VAV kalibrering  

Alarm liste
Drift oplysninger

Filter status

VAV kalibrering status
Ikke kalibreret

VAV kalibrering statusAktuelle alarmer
Alarmer/Status

Status af effektivitat Ja Nej

Start  
kalibrering?
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