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Denne brugervejledning er det vigtigste
operationelle dokument for teknisk-,
service- og driftspersonale.
Brugermanualen indeholder oplysninger om formålet, sammensætningen, funktionsprincippet, design og installation
A14/A15 og alle dens modiﬁkationer. Teknisk personale og
servicepersonale skal have teoretisk og praktisk uddannelse
inden for ventilationssystemer og udføre arbejde i overensstemmelse med reglerne for arbejdsbeskyttelses- og
byggestandarder og standarder, der opererer på statens
område.

Oplysningerne i denne vejledning er korrekte på tidspunktet for skrivningen. På grund af den løbende udvikling af
produkter forbeholder selskabet sig ret til når som helst
at foretage ændringer i produktets tekniske egenskaber,
design eller udstyr.
Ingen eller dele af denne publikation må ikke gengives,
overføres eller opbevares i andre systemer eller oversættes
til andet sprog i nogen form, uden skriftlig godkendelse fra
selskabet.

SIKKERHEDSKRAV
Ξ Læs omhyggeligt denne brugervejledning før installation og ibrugtagning af produktet.
Ξ Under installation og drift af produktet skal du overholde alle sikkerhedskrav, advarsler og anvisninger i denne

vejledning, samt andre gældende lokale og nationale installationsrelaterede, elektriske og almentekniske normer
og standarder.
Ξ Vær også opmærksom på advarsler i brugervejledningen, fordi de indeholder vigtige oplysninger om din egen
sikkerhed.
Ξ Manglende overholdelse af disse advarsler og sikkerhedsforanstaltninger kan medføre personskade eller
beskadigelse af produktet.
Ξ Efter at have læst denne brugervejledning igennem, bør du opbevare den, så længe produktet er i brug.
Ξ Brugervejledningen skal altid følge med produktet. Husk dette når du sælger eller overlader ventilatoren til
en anden bruger.
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER VED INSTALLATION OG BRUG AF PRODUKTET

Ξ Husk at afbryde strømforsyning før du

foretager ethvert montagearbejde.

Ξ Følg de pågældende sikkerheds-

anvisninger når du arbejder med
elværktøj under installationen.

Ξ Vær forsigtig ved udpakning af

produktet.

Ξ Udskift ikke ledningens længde selv.
Ξ Bøj ikke strømledningen.
Ξ Undlad at beskadige netledningen
Ξ Placér ikke genstande på netledningen.
Ξ Anvend ikke produktet uden for arbejds-

nær varmeapparater og andre
varmekilder.

temperaturområdet, der er angivet i
brugervejledningen.
Ξ Anvend ikke produktet i et aggressivt
og eksplosivt miljø.
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Ξ Sørg for at elkablerne ikke ligger
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Ξ Anvend ikke beskadiget udstyr og led-

ninger ved tilslutning af produktet til
el-nettet.

Ξ Rør ikke knapper/kontakter med

våde hænder.
Ξ Montage- og vedligeholdelsesprocedurer på produktet må ikke udføres
med våde hænder.
Ξ Produktet må ikke anvendes af børn.

Ξ Hvis du bemærker usædvanlige lyde,

lugte, røg osv. under drift, sluk da ventilatoren med det samme og
afbryd strømmen.

Ξ Rengør ikke produktet med vand.
Ξ Undgå kontakt mellem elektriske dele

og vand.

Ξ Afbryd strømmen ved enhver form

for vedligeholdelse.

ØDELAGTE ELLER GAMLE VENTILATORER SKAL BORTSKAFFES SEPARAT.
PRODUKTET MÅ IKKE DESTRUERES SAMMEN MED USORTERET AFFALD.

ANVENDELSESOMRÅDE
PRODUKTET MÅ IKKE ANVENDES AF BØRN ELLER PERSONER MED NEDSATTE
FYSISKE, MENTALE ELLER SENSORIELLE EVNER UDEN PRAKTISK ERFARING ELLER
EKSPERTISE, MEDMINDRE DE ER UNDER OPSYN AF ANSVARLIGE PERSONER, DER
KAN SIKRE, AT DE KAN BENYTTE APPARATET KORREKT.
ALT ARBEJDE MED PRODUKTET SKAL UDFØRES AF KVALIFICERET PERSONALE.
PRODUKTET SKAL INSTALLERES DE STEDER, HVOR BØRN IKKE SELVSTÆNDIGT
HAR ADGANG.
Kontrolpanelet med berøringsskærm er designet til at styre industri- og husholdningsindtag og udstødningsventilationsenheder og andre luftbehandlingsenheder.
Kontrolpanelet er ikke en selvstændig enhed.
Produktet er beregnet til langvarigt arbejde uden afbrydelse af forbindelsen med el-nettet.

Betegnelse
Kontrolpanel
Monteringsboks til vægmontering
Monteringsboks til indrevæg-montering
Brugervejledning
Ventilator

ANTAL
1 stk.
1 stk.
1 stk.
1 stk.
1 stk.
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LEVERINGSOMFANG
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Monteringsboks til indevæg-montering

¨ 86 mm
58 mm

11.2 mm

R1.5 mm
OUT OUT OUT IN
Tx Rx +

Monteringsboks til vægmontering

34 mm

¨ 88 mm

3 mm

53,5 mm

32 mm

53,5 mm

¨ 94 mm

39 mm
21 mm

4 mm

Boligmateriale
Materiale på sensoroverﬂaden
Beskyttelsesklasse
Vægt, g
190

8-30
0 ... +45
5-80 (uden
kondensering.)
Plast
Glas
IP30

62.3 mm
52 mm

Forsyningsspænding, V/50 (60) Hz
Temperaturområde, °С
Fugtighedsområde, %

MOTERING OG TILSLUTNING
FØR DU UDFØRER ARBEJDE PÅ ENHEDEN, SKAL DU SØRGE FOR
AT ENHEDEN IKKE ER TILSLUTTET ELNETTET

INSTALLATION OG TILSLUTNING AF PRODUKTET SKAL UDFØRES AF
KVALIFICEREDE SPECIALISTER, MED DEN NØDVENDIGE UDDANNELSE OG
MED DE NØVENDIGE INSTRUMENTER OG MATERIALER
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MONTÉR IKKE PRODUKTEN PÅ DET NORDKE OVERFLADE! IKKE BRUG FOR MEGET
KRAFT PÅ SKRUE FOR AT UNDGÅ STOFDEFORMATION I LØBET AF STRAMNING
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1. Afbryd kablet fra kontrol
panelet.
2. Før kablet til panelmonteringsstedet, forbered en
niche i væggen og montér
monteringsæske til
vægmontering.

3. Før kablet til panelets fastgørelsespunkt og montér
montageboksen til vægmontering med skruer
(medfølger ikke i levering).

Hvid

Grøn

5. Tilslut ledningerne på kablet til stikket
i overensstemmelse med etiketten på
panelhuset.

6. Slut stikket til panelet.

7. Fastgør huset på monteringsboksen gennem monteringshullerne med skruer.
Skruer til fastgørelse af
panelet til monteringsboksen er inkluderet i kontrolpanelets sæt.

8. Fastgør bagsiden af
panelhuset til monteringsboksen gennem monteringshullerne ved hjælp af
fastgørelsesskruerne. Skruer
til fastgørelse af panelet til
monteringsboksen er inkluderet i kontrolpanelets
sæt.

9. Fastgør skærmen til sagen,
tryk den, indtil den låses på
plads ved hjælp af snaps.

10. Fastgør skærmen på kroppen, tryk på den, indtil den
klikker på plads.
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4. Løsn clips i bunden af panelet med
en skruetrækker og tag skærmen fra
huset.

Gul

Brun

V24 RX TX GND
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STYRING
Kontrol af installationen udføres af knapperne på kontrolpanelet.
Når du har klikket på indikatorknappen, vil den blive fremhævet.
Signalet fra kontrolpanelet går til controlleren, og installationen går glat til den valgte driftsform.
VIGTIGT !
Panelet skal fastgøres til overﬂaden i arbejdsstilling!
Kontrolpanelet må kun tilsluttes strømforsyningen efter:
Ξ panelhuset er monteret
Ξ udføring af de nødvendige elektriske forbindelser;
Ξ fastgøring af berøringsskærmen på huset.
Når strømmen er påført, vil kontrolpanelet blive initialiseret, efterfulgt af tre gange blinken af alle knapper.
VIGTIGT!
Ξ Skift ikke knapperne på det ulåste panel for at undgå falsk omskiftning af hastigheden!
Ξ Hurtige, korte tryk på panelets knapper kan forårsage funktionsfejl!
Ξ Når du trykker på knappen på kontrolpanelet, skal tætheden på knappens overﬂade være lidt større, end når du berører
skærmbilledet på din tablet eller mobiltelefon, fordi panelet har en lavere følsomhed og en længere responstid.
Ξ Skiftehastigheden skal ske ved at trykke på knappen i den ønskede sektor på kontrolpanelet.
Arbejd med software

VIGTIGT
Opsætning, diagnostik og opdatering af softwareversionen udføres af en specialist i serviceafdelingen.
For at arbejde med forudinstalleret software (software) skal du slutte installationen til en bærbar computer eller computer
med et USB-kabel med type A og type B-stik. Et USB-kabel er ikke inkluderet.

USB Type B

USB Type A

Parameter
Nul hastighed (av), %
Minimum hastighed, %
Gennemsnitlig hastighed, %
Maks. hastighed, %
Hastighed, når den eksterne enheds tørrekontakt er lukket, %
Hyppigheden af ﬁlterrensning (udskiftning), h
Fugtighedsniveau, %

Fabriksindstilling
0
40
70
100
100
2160 (3 måneder)
60

Justeringsområde
0 - 100
0 - 100
0 - 100
0 - 100
0 - 100
0 - 10000
30 - 80
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Softwaren gør det muligt at ændre fabriksindstillingerne for installationsparametrene:
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Display og funktioner på knapper på kontrolpanelet

Maksimal hastighed
Gennemsnitlig hastighed
Minimumshastighed

Sommerkølingstilstand
Alarmindikator

Paneldisplayet med enheden slukket
Indikatorknapperne på kontrolpanelet lyser ikke.
Indikatorindikatoren for ﬁlteret og alarmindikatoren fremhæves i de relevante tilfælde.
Aktivering af enheden
Tryk på en af de tre hastighedsindikator knapper. Efter tryk er den valgte knap fremhævet og enheden vil
begynde at fungere med den indstillede hastighed.
Skiftehastighed
Tryk én gang på knappen for indstilling af inaktiv hastighed. Indikatorknappen fremhæves, indstillingen skifter
til den valgte hastighed.
Lukning af installationen
For at deaktivere indstillingen, tryk på den fremhævede hastighedsindikator.
Sommerkølingstilstand
Tryk én gang på indikatorlyset. Når tilstanden er aktiveret, tændes indikatorlampen:
Ξ i enheder med bypass — bypassen for bypass-kanalen åbnes;
Ξ i enheder uden bypass — forsyningsventilatoren er slukket.
Hver gang indikatorknappen trykkes, ændres den aktuelle status for indstillingen og gemmes i hukommelse
på kontrolpanelet.
Vedligeholdelse af ﬁltre
Når du har udført det indstillede antal timer, er indikatorknappen markeret for at minde dig om at rengøre
eller udskifte ﬁltre. For at nulstille timemåleren efter udskiftning eller rengøring af ﬁltre, tryk og hold indikatorknappen i 5 sekunder, hvorefter tælleren nulstilles, og indikatorlampen slukkes. Når du tilpasser tælleren i
softwaren til indstilling af antal timer, se det tekniske afsnit vedligeholdelse af ﬁltre.
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Ulykke
I tilfælde af en nødsituation tændes alarmindikatoren. Kontakt sælger for fejlﬁnding.
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