Automationssystem S21

S21
SV

Användarmanual

www.cimplair.com

2

S21

S21

www.blaubergventilatoren.de

INNEHÅLL
Kopplingsschemaförstyrenheten........................................................................................................................................ 4
Ansluta en mobil enhet till enheten ................................................................................................................................ 7
Ändring av enhetens lösenord................................................................................................................................................. 8
Inställning av Wi-Fi-parameter ............................................................................................................................................. 8
Särskilt inställningsläge............................................................................................................................................................... 8
Molnserveranslutning................................................................................................................................................................. 9
Skapa ett konto för att styra enheten via en molnserver.............................................................................. 10
Hem...................................................................................................................................................................................................... 11
Kontrollknappar ............................................................................................................................................................................ 11
Grundinställningar....................................................................................................................................................................... 12
Timers ................................................................................................................................................................................................... 13
Schema ................................................................................................................................................................................................ 13
Datum och tid................................................................................................................................................................................... 14
Filter ...................................................................................................................................................................................................... 14
Förbindelse ...................................................................................................................................................................................... 15
Ethernet-inställning.................................................................................................................................................................... 15
Teknikermeny ................................................................................................................................................................................ 16
Luftflöde ............................................................................................................................................................................................. 16
Temperatur .................................................................................................................................................................................... 18
Givare .................................................................................................................................................................................................. 21
Pid -kontroller ................................................................................................................................................................................. 22
Firmware............................................................................................................................................................................................. 23
Tekniker-lösenord ...................................................................................................................................................................... 24
Larm....................................................................................................................................................................................................... 24
Lägesprioriteringar...................................................................................................................................................................... 25
Larm-/varningskoder ................................................................................................................................................................. 26

Denna bruksanvisning är ett huvuddokument som är avsett för teknisk personal, underhålls- och driftspersonal.
Manualen innehåller information om syfte, tekniska detaljer, driftsprincip, design och installation av S21 -enheten och alla dess
modifieringar.
Teknisk personal och underhållspersonal måste ha teoretisk och praktisk utbildning inom ventilationssystem och bör kunna arbeta i
enlighet med arbetsplatsens säkerhetsregler samt konstruktionsnormer och standarder som gäller på landets territorium.

3

24 V

B

A

GND

220V
50Hz

Taho

M1

Taho

M2

220 V

0

L1

10V OUT

1

M

GND

N

2

M

3

GND

N

Out
10 V

L

4

In

L2

GND

L

L3

FILTER

Vcc
10 V

L4

10 V IN

L5

RH

RH

VOC

GND

NKD

VOC

CO2

NKP

Vcc
24 V

PM2.5

VALVE1 VALVE2

CO2

PM2.5

Vcc
24 V

NL

N

In
Su

L

0-10

N

GND
In
Exh

N

GND

L

GND

L

0-10

C

0-10

N

Vcc
24 V

NO

0-10

NO

GND

C

GND

C

Vcc
24 V

NO

0-10

NO

P1Q1

0-10
Vcc
24 V

GND

KKB

P1/Q1

P2Q2

Vcc
24 V

GND

BPS

P2Q2

NKP TRIAC

C

T5

NO

T4

C

0-10

GND

Out
10 V

4
T3

NO

– Risk för elektrisk stöt!
T2

NC

T1

C

L

In

L

R˜

N

N

L
Out

N
Out

L
In

In

N

L
R˜

N
Out
Out

L

10kOm

10kOm

10kOm

10kOm

10kOm

In

NTC

NTC

NTC

NTC

NTC

In

GND

In

GND

In

GND

In

GND

In

GND

www.blaubergventilatoren.de

S21

STYRENHETENS KOPPLINGSSCHEMA

NKD TRIAC

GND

RS-485

S21

www.blaubergventilatoren.de

Styrenhetens strömförsörjning: 100-250 V, 50 (60) Hz, maximal strömförbrukning – 30 W.
Styrenhetens ingångar
Ingångsändamål

Typ

Signal typ

Beteckning

Driftslogik

Kommentar

Uteluftstemperatur

Analog

NTC 10
kOm

T1

-40...120 °C

Tilluftstemperatur eller temperatur
nedströms huvudluftvärmaren

Analog

NTC 10
kOm

T2

-40...120 °C

Frånluftstemperatur

Analog

NTC 10
kOm

T3

-40...120 °C

Frånluftstemperatur

Analog

NTC 10
kOm

T4

-40...120 °C

Temperatur returvatten

Analog

NTC 10
kOm

T5

-40...120 °C

Extern börvärdesjusterare

Analog

0-10 V

10 V IN

Möjliggör fläkthastighetsreglering med hjälp av
potentiometer. Denna ingång aktiveras/inaktiveras
Ingenjörsmeny (givare). Terminalen drivs med 10 V.

Fuktgivare

Analog

0-10 V

RH

VOC-givare

Analog

0-10 V

VOC

CO2-givare

Analog

0-10 V

CO2

PM2.5-givare

Analog

0-10 V

PM2.5

Var och en av sensorerna aktiveras/avaktiveras via
engenjörsmenyn. Överbelastningsskyddet för
strömförsörjningen utlöses av en kortslutning eller
en total ström på 24 V -ledningen över 700 mA. När
överbelastningsskyddet har aktiverats återställs
strömmen först efter en manuell återställning på
nätaggregatet.

Styrning Tilluftsfläkt

Digital

Open
collector/
dry contact

M1 (TACHO)

NC

Styrning Frånluftsfläkt

Digital

Open
collector/
dry contact

M2 (TACHO)

NC

Tryckvakt Tilluftsfilter

Digital

Dry contact

FILTER (IN SU)

NO

Tryckvakt Frånluftsfilter

Digital

Dry contact

FILTER (IN EXH)

NO

Reglering Ventilställdon

Digital

Dry contact

L1

NC

Denna ingång aktiveras/inaktiveras i ingenjörsmenyn.

Väarmvatten tryckreglering

Digital

~220 V

L2

NC

Denna ingång aktiveras/inaktiveras i ingenjörsmenyn.

Rökdetektor /brandlarm

Digital

~220 V

L3

NC

Denna ingång aktiveras/inaktiveras i ingenjörsmenyn.

Boostrelä

Digital

~220 V

L4

NO

Denna ingång aktiveras/inaktiveras i ingenjörsmenyn.

ELdstadrelä

Digital

~220 V

L5

NO

Denna ingång aktiveras/inaktiveras i ingenjörsmenyn.

Elektrisk förvärmningstermostat (larm)

Digital

~220 V

NKP TRIAC (IN)

NC

Elektrisk eftervärmare termostat (larm) /
vattenvärmare kapillär termostat (larm)

Digital

~220 V

NKD TRIAC (IN)

NC

en
via

Kontrollfunktionen kan konfigureras för
varvtalsimpulser eller en extern torrkontakt, eller
inaktiveras. Du kan också programmera antalet
varvtalsimpulser per fläktvarv och tid för
larmtillståndsdetektering.
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Styrnehetens utgångar
Typ av
Utgång

Utgång syfte

Signaltyp

Beskrivning

Beteckning

Styrning Tilluftsfläkt

Analog

0-10 V

M1 (OUT 0-10)

Styrning Frånluftsfläkt

Analog

0-10 V

M2 (OUT 0-10)

Analog styrning av eftervärmaren eller
vätskebatteriets ventilmotor

Analog

0-10 V

0-10V OUT (1)

Analog styrning av bypass

Analog

0-10 V

0-10V OUT (2)

Analog styrning av kylbatterier

Analog

0-10 V

0-10V OUT (3)

Funktionen för denna utgång beror på kylartypen som valts via
Teknikermenyn:
Diskret. Utgång inaktiv.
Analog. Utgången kommer att styra den inbyggda eller externa
kylaren med sin egen styrkrets.

Styrning av elektrisk förvärmare

Extern TRIAC-styrning

NKPTRIAC
(OUT)

PWM-signalen moduleras till en extern TRIAC med en 10 sekunders
cykel.

Styrning av elektrisk eftervärmare

Extern TRIAC-styrning

NKPTRIAC
(OUT)

PWM-signalen moduleras till en extern TRIAC med en 10 sekunders
cykel.

Elektrisk förvärmare frånslag

Relä

3A,
=30 V/~250 V

NKP

Elektrisk förvärmare frånslag eller
pump frånslag

Relä

3A,
=30 V/~250 V

NKD

Styrning av intagsspjäll och/eller
avstängning av tilluftsfläkt
Styrning av frånluftsspjäll och/eller
avstängning av frånluftsfläkt

Relä

3A,
=30 V/~250 V

VALVE1

Relä

3A,
=30 V/~250 V

VALVE2

Diskret kontroll av kylaren

Relä

3A,
=30 V/~250 V

KKB

Funktionen för denna utgång beror på kylartypen som valts via
Teknikermenyn:
Diskret. Utgången styr kylaren direkt.
Analog. Utgången kommer att användas för att frigöra kylare. Du kan
konfigurera den minsta aktiveringsperioden och den minsta vilotiden
före en efterföljande aktivering.

3A,
=30 V/~250 V

BPS

Funktionen för denna utgång beror på enhetens konfiguration. Diskret
bypass:
Öppnande av bypass stänger BPS-reläet (C - NO) och öppnar BPS-reläet (C
- NC).
Stängning av bypass öppnar BPS-reläet (C - NO) och stänger BPS-reläet (C
- NC).
Roterande värmeväxlare:
Diskret. Utgången styr direkt ställdonet.
Analog. Utgången kommer att användas för att frigöra ställdonet. BPSreläet (C - NO) är aktiverat.

Diskret styrning av bypass eller analog Två relä
styrning
av
den
roterande utgång
värmeväxlaren

3A,
=30 V/~250 V

Du kan konfigurera lägsta och maximala värdet för signalen som
skickas till en aktiv fläkt och fördröjningen innan växling till automatisk
styrning efter aktivering av enheten.
Funktionen för denna utgång beror på värmartypen som valts via
Teknikermenyn:
Elektrisk. Systemet styr ett externt kretskort som driver värmaren
(t.ex. flerstegs)
Vatten. 2-10 V ventilstyrsignal.

Kommunikationsgränssnitt
RS-485

Terminalen (RS-485) strömförsörjs med 24 DC V för att driva upp till 16 externa enheter. Den maximala strömmen är 500 mA. Varje
ström över 500 mA utlöser överbelastningsskyddet för att automatiskt återställa strömmen när belastningen återgår till det normala.

Wi-Fi

Enheten kan förses med en 50 ohm fjärrantenn.
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ANSLUT EN MOBIL ENHET TILL AGGREGATET
Aggregatet styrs av Blauberg AHU-applikationen på den mobila enheten.
Appen finns att ladda ner på App Store, Play Market eller via QR-koden.

App Store

Play Market
Wi-Fi teknisk data

Standard

IEFE 802,11, b/g/n

Frekvensband [GHz]

2.4

Transmissionseffekt [mW] (dBm)

100(+20)

Nätverk

DHCP

WLAN säkerhet

WPA, WPA2

När du startar applikationen visas ett meddelande om avsaknad av kommunikation med fläkten på skärmen om enheten inte är
ansluten till enheten.

Som standard fungerar enheten som en Wi-Fi-åtkomstpunkt. Efter installation av applikationen, anslut den mobila enheten till
enheten som till en Wi-Fi-åtkomstpunkt (FAN: + 16 tecken av ID-numret) som anges på kontrollkortet och på enhetens hölje.
Lösenord för Wi-Fi-åtkomstpunkt: 11111111.
Starta programmet och skapa en ny anslutning.
1. Öppna applikationsmenyn.
2. Välj Anslutning - Hemma från menyn.
3. Om den mobila enheten är ansluten till enhetens Wi-Fi-åtkomstpunkt direkt utan en router, välj Standardanslutning. Om du
ansluter via en router, kör först en enhetsnätverkssökning genom att trycka på knappen.
4. Välj anslutningen med nödvändigt ID.
5. Redigera anslutningsinställningarna genom att trycka på
6. Ändra vid behov anslutningsnamnet och skapa ett nytt lösenord för enheten (med de tillåtna symbolerna 0..9, a...z, A...Z).
Som standard är lösenordet för aggregatet: 1111.
7. Bekräfta lösenordet genom att tryck på:
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ÄNDRA LÖSENORD
Gå till Meny (

) - Anslutning - Hemma. 1.

Välj anslutning och tryck på .
2. Ange och bekräfta lösenordet (giltiga tecken: 0..9, a .. .z, A .. .Z).
3. Tryck på Ändra Lösenord

WI-FI PARAMETER UPPSTART
Gå till MENY ( ) - Anslutning - Wifi
Tryck på Mottagnings-knappen för att visa aktuella Wi-Fi-inställningar.
Välj ett av Wi-Fi-lägena: åtkomstpunkt eller klient.

Åtkomstpunkt: åtkomstpunktsläge utan hemmarouter. Upp till
8 enheter kan anslutas till enheten i detta läge.
Välj önskad säkerhetsnivå för Åtkomstpunktsläget:
• • Öppna: öppna Wi-Fi-nätverk utan lösenord.
• WPA PSK: lösenordsskyddad. Föråldrad krypteringsteknik,
med WPA-protokollet, vilket inte garanterar fullständig
säkerhet.
• WPA2 PSK: lösenordsskyddad. Den säkraste typen av
datakryptering för moderna nätverksenheter.
• WPA/WPA2 PSK: lösenordsskyddad (rekommenderas).
Säkerhet bästa kombinerade teknik som aktiverar WPA och
WPA2 och samtidigt ger maximal kompatibilitet med alla
enheter. Ange ditt lösenord för åtkomstpunkten och tryck på
knappen TILLÄMPA.

8

Klient: driftläge på hemmarouternätverket. Ange
hemrouterns detaljer och IP-adresstypen för Klientläget:
• Ange namnet på Wi-Fi-hemrouterns åtkomstpunkt.
• Ange lösenordet för Wi-Fi-hemrouterns åtkomstpunkt. Välj
IP-adresstyp:
DHCP: IP-adressen ställs in automatiskt vid anslutning till
hemroutern (rekommenderas).
Statisk: möjliggör manuell inmatning av önskad IP-adress,
subnätmask och standardgateway. Dessa inställningar
rekommenderas endast för tekniska specialister. Välj denna IPadresstyp på egen risk.
Tryck sedan på knappen TILLÄMPA.
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SÄRSKILT INSTÄLLNINGSLÄGE
I händelse av att du tappar bort Wi-Fi-lösenordet eller enhetens lösenord, ansluter externa enheter eller i andra fall, använd det
speciella inställningsläget för att återställa åtkomsten till enhetens funktioner.
För att gå in i det speciella inställningsläget, tryck och håll ned knappen för inställningsläge på kontrollpanelen i 5 sekunder innan
lysdioden på knappen börjar blinka.
Placeringen av knappen för inställningsläge anges i enhetens användarmanual. Enheten fortsätter i detta läge i 3 minuter och
återgår sedan automatiskt till de tidigare inställningarna.
För att lämna inställningsläget, tryck och håll ner knappen igen i 5 sekunder tills lysdioden på knappen slutar blinka.
Inställningar för särskilt inställningsläge
Wi-Fi namn:
Wi-Fi lösenord:
Typ av Ethernet IP address: RS-485
adress:
Överföringshastigheten för RS-485:
RS-485 stop bits:
RS-485 paritet:
Lösenord till Tekniekmeny:

Setup mode
11111111 (aggregatets lösenord
ignoreras) DHCP
1
115200 baud
2
Ingen
1111

ANSLUT TILL MOLNSERVER
Enheterna kan styras med mobilappen via en molnserveranslutning. Denna funktion gör det möjligt att styra enheten som är
ansluten till hemroutern, på valfri fjärrplats via Internet.
Aktiverar Styrning via molnserver
Som standard är funktionen Styrning genom molnserver inaktiverad.
Aktiveringssekvens:
1. Gå till Meny ( ) - Anslutning - Hemma.
2. Välj önskad enhetsanslutning.
3. Gå till menyn för anslutningsinställningar genom att trycka på:
4. Tillåt Styrning via molnserver.
Obs: Med den här funktionen aktiverad kan eventuell förlust av Internetanslutning som tillhandahålls av hemroutern resultera i
tillfälligt förlust av kommunikationen med enheten.

9
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SKAPA ETT KONTO FÖR STYRNING AV ENHETEN GENOM EN MOLNSERVER
Öppna appen och klicka på MENY (

) -> ANSLUTNING -> GENOM MOLNSERVER

knappen.
1. För att skapa ett konto, tryck på
2. Ange en inloggning, ett lösenord och en e-postadress för lösenordsåterställning. Tryck sedan på
3. Appen loggar automatiskt in på det nyskapade kontot. Lägg till en ny anslutning
4. Ange ett namn på enheten och ID-nummret för enheten (visas på styrkortet och på enhetens hölje) samt ett enhetslösenord (som
standard: 1111).
5. Bekräfta inmatade data genom att trycka på
6. För att logga ut, tryck på

10
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STARTSIDA
Indikeringar.
Aktuell typ av Enhetsanslutning. Hemanslutning eller anslutning via en molnserver via
Internet.
Enhetens nuvarande Driftläge.
Endast ventilation (ingen temperaturkontroll, endast värmeåtervinning), ventilation +
värme (aggregatet värmer upp uteluften med hjälp av elvärmaren eller med
uteluftsvärmen), ventilation + kyla (aggregatet kyler endast luft med hjälp av kylaren
eller med uteluften kall), auto (den styrsystemet avgör automatiskt om luftvärme
eller kylning är nödvändig) på motsvarande sätt.
Indikator för Filterbyte.
Röd färg – Larmindikering, orange färg – Varningsindikering.
Elvärmares kylindikator (förvärmning eller återuppvärmning) innan du stänger av
enheten.

Boost
Sencoravläsning:

Boostläge indikation.
Indikering av Eldstadsläge.

Aktuell temperatur på vald givare, som styr lufttemperaturen (i tilluftskanalen, i frånluftskanalen respektive i
rummet).
Aktuella värden för fuktsensorn, СO2, РМ2.5 och VOC motsvarande. Skärmen visar börvärdet för en viss typ av
givare ansluten till kretskortet (hädanefter «huvudgivare») eller om ingen extern givare är ansluten informationen från den som är inbyggd i kontrollpanelen (om sådan finns). Indikatorfärgen ger följande
information: grå - ingen sensor upptäckt; blå - sensorn fungerar normalt; röd - sensorsignalen överskrider det
förinställda värdet.
KONTROLLKNAPPAR
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Enhet på/standby.
Val av förinställd hastighet.
Manuell hastighetsinställning.
Timeraktivering. Timerinställningar görs i menyn (

) - Grundinställningar - Timer.

Aktivering av veckoschemalagt driftläge. Inställningarna för detta läge görs i menyn
- Grundinställningar - Schema.
GRUNDINSTÄLLNINGAR
Temperatur
Gå till Meny ( ) - Grundinställningar Temperaturer.

Temperaturinställning
Välj temperaturenheter för visning.
Temperaturinställning för normalt läge (när timern och veckoschemaläget är
inaktiverade).
Driftläge: välj driftläge för att påverka normalläget, timern och veckoschemat.
• Ventilation: ingen temperaturkontroll, endast värmeåtervinning.
• Värme: endast luftvärme med elvärmaren eller uteluftsvärmen.
• Kyla: endast luftkylning med hjälp av kylaren eller med utomhusluften kall.
• Auto: styrsystemet avgör automatiskt om luftuppvärmning eller kylning är nödvändig.
Temperaturregleringsfunktionen är inte tillgänglig i enheter som inte är utrustade med värmare, kylare, bypass eller roterande
värmeväxlare.
Luftkvalitet
Gå till Meny ( ) - Grundinställningar - Luftkvalitet
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Den här menyn innehåller skjutreglagen för fuktighet, СO2, РМ2.5 och VOC. Om något av dessa värden överskrids kommer enhetens
PI-regulator att öka fläkthastigheten mjukt. Fläkthastigheten kommer inte att överstiga det inställda luftflödet för hastighet III. När
sensorsignalerna återgår till det normala, kommer enheten smidigt att minska fläkthastigheten till den ursprungliga nivån.
Eventuella icke-aktiva sensorer som visas som halvtransparenta är inte tillgängliga. För att aktivera sensorerna, gå till Meny (
)Teknikermeny - Sensorer (se avsnittet «Teknikermeny»).
Om alla sensorer är inaktiva ersätts kontrollelementen med meddelandet «Styrning av luftkvalitet ej tillgängligt».
TIMER
Timerinställningar görs i menyn (

) - Grundinställningar - Timers.

Huvudtimer: Inställningar för timerläge. När timern är aktiverad i
Startsidans meny går enheten tillfälligt till följande inställningar:

Förinställt hastighetsval: 1,2,3...,standby.
Timer-inställning

Boost avstängningsfördröjning:
Boost startfördröjning:

Välj önskad temperaturkontrollnivå. Temperaturregleringsnivån kan väljas inom ett område
av +15 °C ...+30 °C eller avaktiveras (av). Om av väljs kontrollerar inte enheten
lufttemperaturen under timerdrift.
Välj fördröjningstiden för avaktivering av Boost-läget efter en signalförlust på den diskreta
ingången (Boost-omkopplaren) på styrkretskortet.
Välj fördröjningstiden för aktivering av Boost-läge efter tillförsel av signal till den diskreta
ingången (Boost-omkopplare).

För att aktivera den diskreta ingången (Boost-omkopplare), gå till Meny (

) - Teknikermeny - Sensorer.

SCHEMA
Gå till Meny (

) - Grundinställningar - Schema.
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För att skapa ett veckoschema finns det 4 tidsintervall tillgängliga
för varje veckodag. Justering kan göras separat för varje dag,
vardag, helg eller för hela veckan. När schemaläggningsläget är
aktiverat från Startsidan kommer enheten att fungera som
schemalagt enligt följande parametrar:

Förinställt hastighetsval: 1,2,3...,standby.
Tidsinställning för ett specifikt tidssegment.
Styr temperaturval. Tillgängliga alternativ: +15 °C ...+30 °C, av.
Om AV väljs kommer temperaturkontroll inte att utföras under
en viss tidsperiod.
För korrekt funktion av Schema, se till att ställa in rätt datum och tid.
DATUM OCH TID
Gå till Meny (

) - Grundinställningar - Datum och tid.

Aktuell tid och datum visas och justeras i denna meny.
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Tidsvisningsformat: tt:mm:ss.
Datumvisningsformat: dd.mm.åååå.
Gå till Meny (
Filter.

FILTER

) - Grundinställningar -

Filtertimerns börvärde: När den inställda tiden (70-365 dagar) har gått, visas filterbytesindikatorn och information om filterbyte visas i
menyn Larm. För att inaktivera timern, ta bort valet bredvid reglaget för filtertimerns börvärde. Om enheten är utrustad med
tryckbrytare för kontroll av filterkontamination, signaleras filterkontaminationen endast av tryckomkopplarna när timern är
inaktiverad.
Total drifttid för enheten: visar enhetens totala drifttid (ej återställbar).
ANSLUTNING
RS-485 INSTÄLLNING
Gå till Meny (
) - Anslutning - RS-485-inställning.

Standardinställningar:
• Kontrolladress: 1.
• RS-485 baudhastighet: 115200 baud.
• RS-485 stop bits: 2.
• RS-485 parity: ingen.
Obs: du kan använda RS-485-bussen för att ansluta upp till 16 enheter (slavenheter) och upp till 16 kontrollpaneler (masterenheter).
Slav- och masterenheterna har separata ID. Vissa kontrollpaneler accepterar endast RS-485 standardvärden (se kontrollpanelens
datablad). Om du ställer in RS-485-parametrarna på enheten för att aktivera extern styrning (t.ex. med en smart hemkontroller eller ett
BMS-system), kan vissa kontrollpaneler sluta fungera.
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ETHERNETINSTÄLLNING
Gå till Meny (

) - Anslutning - Ethernet-inställning.

Tryck på knappen Ta emot för att visa aktuella Ethernet-inställningar.
DHCP: IP-adressen ställs in automatiskt vid anslutning till hemroutern (rekommenderas).
Statisk: möjliggör manuell inmatning av önskad IP-adress, subnätmask och standardgateway. Dessa inställningar rekommenderas
endast för tekniska specialister. Välj denna IP-adresstyp på egen risk.
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Tryck sedan på knappen TILLÄMPA.
Om kontrollsystemet inte kan upptäcka en Ethernet-adapter, visas meddelandet «Ethernet-adapter ej tillgänglig».
TEKNIKERMENY
Går in på teknikermenyn
Gå till Meny (
) - Teknikermeny
Ange lösenordet. Som standard är lösenordet 1111.
För att ändra lösenordet, gå till Meny (
) -Teknikermeny - Teknikerlösenord.

Obs: Teknikermenyn kräver expertkunskaper. Oavsiktliga ändringar av tekniska menyparametrar kan orsaka fel på enheten.
LUFTFLÖDE
Gå till Meny (

) - Teknikermeny - Luftflöde.
Detta menyavsnitt gör det möjligt att ställa in luftflödesvärdena för standbyläge, hastighet 1,2,3
förinställda samt lägen Boost och Eldstad.
Om det valda luftflödesvärdet för standby-läget är större än 0 %, kommer
temperaturregleringsfunktionen för detta läge enligt valt börvärde (endast +15°С temperatur
bibehålls förutsatt att enheten är utrustad med en värmare och värme- eller autoläge väljs i
Grundinställningarna -> Temperatur) och funktionen för luftkvalitetsstyrning kommer inte att
vara tillgänglig. Om aggregatet styrs med en extern 0-10 V-ingång eller om PI-regulatorn utlöses
av ett fukt-, CO2-, РМ2.5- eller VOC-nivålarm, kommer balansen mellan tilluft och frånluft att
motsvara hastighet 1,2, 3 förinställningar.
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TEMPERATUR
Gå till Meny (

) - Teknikermeny - Temperatur
Aktuell temperatur
Uteluftstemperatur
Tilluftstemperatur
Frånluftstemperatur
Avluftstemperatur
Rumstemperatur (i regulatorn).
Returvärme mediumtemperatur.
Val av huvudgivare för temperaturkontroll som ska visas på Startsidan.
Du kan välja en av de tre temperatursensorerna:
- i tilluftskanalen (standard).
- i frånluftskanalen.
- i rummet (i kontrollpanelen).
Obs: om den valda inomhusgivaren saknas kommer systemet att styra temperaturen med hjälp
av givaren i tilluftskanalen, vilket bekräftas av ett motsvarande meddelande.
Lägsta tilluftstemperatur. Tilluftens lägsta temperatur för att förhindra att kall uteluft kommer in i
det betjänade utrymmet. Om temperaturen sjunker under den förinställda miniminivån och inte
återgår till det normala inom 10 minuter, utlöses ett larm som gör att enheten stängs av.
Vinter/sommar-drift. Börvärdet för vinter/sommarväxling kan väljas i området +5 °C till +15 °C (+7
°C som standard). Använder feedback från utomhustemperaturgivaren. Påverkar driften av
varmvattenberedaren och kylaren. Under vintersäsongen är kylaren inaktiverad medan
varmvattenberedaren ger förvärmning av kretsen innan enheten startar.
Typ av huvudvärmare. Alternativet för huvudvärmarens kontrollläge blir tillgängligt när du väljer
elvärmare eller varmvattenberedare.
Obs: om vattenbatteri är aktiv, innan du avaktiverar den, se till att tillförseln av
värmeöverföringsmediet har kopplats bort och att kretsen har tömts för att undvika att skada
batteriet genom att stänga av den under vintersäsongen. Innan du aktiverar någon av värmarna,
se också till att alla nödvändiga sensorer finns för att undvika att utlösa ett larmtillstånd som får
enheten att stoppa.
Huvudvärmarens styrläge. Två alternativ finns tillgängliga: Manuell styrning och Automatisk
styrning. Om manuell styrning väljs, visas skjutreglaget 0...100 % värmekontroll. I manuellt läge är
värmaren endast aktiverad om tilluftsfläkten är aktiv och tilluftskanalens temperatur är under +45
°С.
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Automatisk minskning av luftflödet.
Om huvudvärmaren inte kan värma upp temperaturen i tilloppskanalen till nivån för den användarinställda rumstemperaturen,
kommer luftflödet automatiskt att reduceras för att nå inställd temperatur.
Min. ventilläge — inställning av lägsta ventilläge (0-100 %) för varmvattenberedaren på vintern.
Max. starttid — inställd tid (2-30 min.) varefter ett larm kommer att genereras vid undervärmning av returvärmemediet till
starttemperaturen för aggregatet på vintern.
Max. starttemperatur — slutvärde för returvärmebärartemperaturen som krävs för att aggregatet startar vintertid vid
utomhustemperatur <= -30 °C.
Min. starttemperatur — startvärde för returvärmemediets temperatur som krävs för att aggregatet ska starta vintertid vid
utomhustemperatur >= +10 °C
Max. larmtemperatur — slutvärde för returvärmebärartemperaturen för aggregatavstängningen orsakad av ett fryslarm på vintern vid
utomhustemperatur <= -30 °C.
Min. larmtemperatur — initialvärde för returvärmebärartemperaturen för aggregatavstängningen orsakad av ett fryslarm på vintern
vid utomhustemperatur >= +10 °C.
Inställningsområde för starttemperatur: +30 °C...+ 60 °C.
Larmtemperaturinställningsområde: +10 °C...+ 30 °C.
Temperaturinställningarna för returvärmemediet beräknas automatiskt utifrån en utomhustemperatur på -30 °C...+ 10 °C.
Standby temp. = larmtemp. på +5 °C — returvärmemediumtemperatur på vintern i standbyläge.
På vintern, när aggregatet är igång, är detta börvärde utformat för att förhindra att returvärmebärartemperaturen sjunker till
larmtemperaturen vid ett lågtemperaturbörvärde för batteriets tillopp eller när värmarens drift ej är tillåten.
Returvattentemp.
Max. Starttemp.

Min. Starttemp.
Standby temp.

+5 °C

Max. Larmtemp.

Min. Larmtemp.

-30 °C

+10 °C

Uteluftstemp.
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Kylare typ. Val av kylare styrlogik. Om diskret väljs styrs kylaren med hjälp av ett relä. Om analog väljs styrs kylaren med hjälp av en
0-10 V-signal och ett utlösningsrelä. Både de diskreta och analoga alternativen möjliggör val av kylarstyrningsläge och inställning av
minimitiden för kylaren på/av.
Kylare kontrollläge. Två alternativ finns tillgängliga: Manuell (på) och Auto. Om diskret väljs kan kylaren slås på manuellt eller
automatiskt. Om analog väljs, visas skjutreglaget 0...100 % kylare vid val av manuellt läge.
Min. tid före AV. Minsta tid för kylarens drift före avaktivering.
Min. tid före ON. Minsta tid för kylaren att gå på tomgång innan återaktivering.

Bypass/roterande värmeväxlare styrläge. Visar styrläget för bypass eller styrläget för roterande värmeväxlare beroende på enhetens
konfiguration. Följande lägen är tillgängliga för diskreta konfigurationer av bypass/roterande värmeväxlare: stäng/kör, öppen/stopp,
auto. Följande lägen är tillgängliga för analoga konfigurationer av bypass/roterande värmeväxlare: manuell och auto. Om manuellt
läge är aktiverat, visas reglaget 0...100 % bypass/roterande värmeväxlare. Värdet på 0 % motsvarar ett helt stängt läge för bypass- eller
maxhastigheten för den roterande värmeväxlaren.
Frysskydd.
Frysskyddet aktiveras om utomhustemperaturen sjunker under -3 °С och tillufts- och frånluftsfläktarna är aktiverade.
Frysskyddet avaktiveras när utomhustemperaturen stiger över -1 °С eller om tillufts- eller frånluftsfläkten är avstängd.
Typer av frysskydd för värmeväxlare:
- Tilluftsfläkt
Frysskyddet för värmeväxlaren genom tilluftsfläkten ger periodiskt stopp av fläkten när frånluftstemperaturen nedströms
värmeväxlaren sjunker under +3 °C. Om temperaturen stiger över +7 °C startar fläkten igen.
- Bypass
Bypasset håller temperaturen +5 °С i frånluftskanalen nedströms värmeväxlaren.
Om bypass öppnar 100 % och det inte räcker kommer frånluftsfläktens varvtal att öka mjukt och då minskar tilloppsfläktens varvtal för
att nå en temperatur på +5 °C i frånluftskanalen nedströms värmeväxlaren.
Obs: Obs: frysskyddet aktiveras endast om huvudvärmaren är aktiverad, förbiledningen är placerad på utomhussidan och läge
Uppvärmning eller Auto är valt. Annars kommer frysskyddet genom intermittent avstängning av tilloppsfläkten att aktiveras
automatiskt.
- Förvärmning
Om frysskydd är aktiverat håller förvärmaren temperaturen +5 °С i frånluftskanalen nedströms värmeväxlaren.
Obs: om frysskydd genom förvärmning med elvärmare väljs, se till att värmaren är ansluten till enheten, annars stannar enheten på
grund av larm.
- Inaktivera skydd
Obs: om du inaktiverar skyddet är du i riskzonen! Motsvarande varning kommer att visas på skärmen.
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SENCORER
Gå till Meny (

) - Teknikermeny - Sensorer.
Huvudsensor: en trådbunden sensor ansluten till styrkretskortet.
Extern sensor: en fjärrsensor som kan finnas i kontrollpanelen eller i en speciell enhet med
parallell anslutning till kontrollpanelen.
Obs: kräver även aktivering av sensorn inbyggd i kontrollpanelen (se bruksanvisningen för den
specifika kontrollpanelen). Om samma sensor delas av flera kontrollpaneler, aktivera den
inbyggda sensorn i endast en av kontrollpanelerna annars kommer panelerna att visa felaktig
feedback från sensorn.
Om motsvarande huvudsensor eller inbyggd kontrollpanelsensor är aktiverad, börjar enheten
reagera på dess signaler. Aktivering av en saknad sensor utlöser motsvarande varning i Larmlogg.
: inställning av mätområdet för СO2- eller РМ2.5-sensorn.
Denna inställning definierar sensorsignalens gränsvärde som motsvarar 10 V på den analoga
ingången.
Boost switch. Om denna ingång är aktiverad, aktiveras Boost-läget när en signal tas emot till
denna ingång (på).
Eldstad. Om denna ingång är aktiverad, aktiveras eldstadsläget när en signal tas emot till denna
ingång (på).
Obs: Eldstadsläget är inte tillgängligt om enheten är konfigurerad för att skydda värmeväxlaren
mot frysning med fläkt eller bypass med värmaren avstängd.
Styrenheten för 0-10-signaler. Om denna ingång är aktiverad, slutar enheten att reagera på
förinställda hastigheter 1,2,3... och kommer att reagera på ett externt kretsmotstånd anslutet till
styrkretskortet. För att aktivera detta kontrollalternativ måste enheten vara i något annat läge än
Standby.
Brandlarmssensor. Se till att brandlarmssensorn är ansluten innan du aktiverar denna ingång. En
förlust av signal vid denna ingång (av) utlöser ett larmtillstånd och gör att enheten stängs av.
Vattentrycksgivare. Om denna sensor är aktiverad kommer enhetens styrsystem att övervaka
värmeöverföringsmediets tryck. När varmvattenberedaren är aktiv utlöser en signalförlust vid
denna ingång (av) ett larmtillstånd och får enheten att stängas av.
Vattenflödesgivare.
Om denna sensor är aktiverad övervakar enhetens styrsystem värmeöverföringsflödet. Medan
varmvattenberedaren är aktiv utlöser en signalförlust vid denna ingång (av) ett larmtillstånd och
får enheten att stängas av.
Beroende på enhetens konfiguration visar skärmen till-/fläkthastigheten i rpm eller till-/fläktens
status (av - fläkten snurrar inte, på - fläkten snurrar).
Indikation av försmutsning för filter
Frånslagen = filter OK
Tillslagen = byt ut filtret.
Huvudvärmare/förvärmarestermostat. Om respektive värmare är aktiv utlöser en signalbortfall
vid dessa ingångar (av) ett larmtillstånd och får enheten att stängas av.
Batterispänningen. Om batterispänningen sjunker under 2 V, byt ut batteriet.
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PID-KONTROLL
Gå till Meny (

) - Teknikermeny - PID-regulator.
Denna meny innehåller PID-regulatorinställningar. Kp-, Ki- och Kd-faktorerna påverkar
styrsignalens förändringshastighet som svar på externa faktorer. Att öka faktorvärdena gör att
styrsignalen ändras snabbare medan en minskning av faktorvärdena resulterar i långsammare
styrsignalförändringar.
U(t): PI-regulatorutgång, 0-100 %.
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PROGRAMVARA
Gå till Meny (

) - Teknikermeny - Programvara.

Denna meny visar aktuell version av programvara och datum.
För att leta efter den senaste programvaran, anslut enheten till en router med Internetåtkomst. Tryck sedan på knappen Sök efter
uppdateringar. Om din enhet kör den senaste uppdatering visas motsvarande meddelande. Om en nyare version är tillgänglig
kommer skärmen att visa den nya uppdateringen och en fullständig historik över ändringar, och knappen Uppgradera Programvara
blir aktiv. När du trycker på knappen Uppgradera Programvara börjar uppgraderingsprocessen för den fasta programvaran. Stäng inte
av enheten under uppdateringen, stäng inte mobilapplikationen och välj inte en ny anslutning. När uppgraderingen av den fasta
programvaran är klar visar skärmen en bekräftelse och anslutningen till enheten kommer tillfälligt att förloras.
Fabriksinställningar
Gå till Meny ( ) - Teknikermeny - Fabriksinställningar.

Använd den här menyn för att återställa alla inställningar till fabriksvärdena. Återställningen kan orsaka en tillfällig förlust av
anslutningen till enheten eftersom det påverkar Wi-Fi, RS-485 och Ethernet-inställningarna. Om det behövs anger du de nya
inställningarna för dina Wi-Fi-, RS-485- och Ethernet-anslutningar.
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TEKNIKERLÖSENORD
Gå till Meny (

) - Teknikermeny - Teknikerlösenord.

Använd den här menyn för att ändra Teknikerlösenordet.
LARM
Gå till Meny (

) - Larm (Aktuella larm/larmhistorik)

Menyn Larm visar en lista med larm och varningar. Larmposter är markerade i rött, varningsposter är markerade i svart.
Larm
Ett allvarligt driftfel har inträffat. Enheten stängs av med tvång.
Larmet måste återställas manuellt med knappen Återställ larm.
Varning
Enheten stängs inte av.
Varningarna återställs automatiskt efter att orsaken har åtgärdats.
Aktuella larm

Varje post i det aktuella larmfönstret innehåller en kod och en kort beskrivning av larmet/varningen.
Spela in visningsformat:
Kod: №

Larm/Varning!
...
Larmlogg
Varje larmloggpost innehåller en kod, datum, tid och en kort beskrivning av larmet/varningen.
Spela in visningsformat:
Kod: №, dd.mm.ååå, hh: mm: ss
Larm/Varning!
...
Larm-/varningskoderna och deras beskrivning finns i tabellen nedan.
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LÄGESPRIORITETER

Eldstad AV

JA

Luftflöde för
Eldstadsläge

NEJ
Timer PÅ

JA

Luftflöde för
Timerläge

JA

Luftflöde för
Standbyläge

JA

Luftflöde för
Boostläge

JA

Luftflöde för
Schemaläge

NEJ
Standby PÅ
NEJ

Boost PÅ
NEJ
Schema PÅ

Standbyläge
valt

NEJ
0-10V
signal valt
NEJ
Förinställd hastighet
1, 2, 3 ... eller manuell
hastighetsinställning

JA

NEJ
JA

Luftflöde enligt
den analoga
ingången

Analogt
ingångsvärde
>0%

NEJ

JA

Fuktighet,
СО2, РМ2.5 eller
VOC-tröskelhöjning

NEJ

JA
Luftflöde PI
Styrt efter mest
prioriterade parametern
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LARM-/VARNINGSKODER
Ordning/larmkod
Beskrivning
Larm! Fel på Tilluftsfläkten.
0.
• Fastställs beroende på en specifik konfiguration.
• Varvtal: om fläktens varvtal sjunker under 300 rpm under 30 sekunder (konfigurerbar inom ett intervall på 5 till 120 sekunder).
• Genom diskret ingång: om den diskreta ingången (ТAНО М1) förblir öppen i 30 sekunder (kan konfigureras inom ett intervall på
5 till 120 sekunder) förutsatt att fläkten måste vara igång.
Larm! Fel på Frånluftsfläkten. Bestäms beroende på en specifik konfiguration.
1.
• Varvtal: om fläktens varvtal sjunker under 300 rpm under 30 sekunder (konfigurerbar inom ett intervall på 5 till 120 sekunder).
• Genom diskret ingång: om den diskreta ingången (ТAНО М1) förblir öppen i 30 sekunder (kan konfigureras inom ett intervall på
5 till 120 sekunder) förutsatt att fläkten måste vara igång.
Larm! Ingen utehuslufttemperaturgivare upptäckt.
2.
Möjlig om värmeväxlarens frysskydd är aktivt eller om enheten är konfigurerad med en bypass, en roterande värmeväxlare, ett
vätskeburet kyl- eller värmebatteri.
Larm! Kortslutning av utomhustemperaturgivaren.
3.
Möjlig om värmeväxlarens frysskydd är aktivt eller om enheten är konfigurerad med en bypass, en roterande värmeväxlare, ett
vätskeburet kyl- eller värmebatteri.
Larm! Ingen tilluftstemperaturgivare upptäckt.
4.
Möjlig i valfri enhetskonfiguration.
Larm! Kortslutning av tilluftstemperaturgivare.
5.
Möjlig i valfri enhetskonfiguration.
Larm! Ingen frånluftstemperaturgivare upptäckt.
6.
Möjlig om frånluftstemperaturgivaren är vald som huvudgivare för temperaturreglering förutsatt att värmebatteriet eller
kondenseringsenheten är aktiverad. Larmet kommer också att fastställas oavsett vilken givare som väljs för temperaturreglering om
bypass eller roterande värmeväxlare är aktiverad.
Larm! Kortslutning av frånluftstemperaturgivare.
7.
Möjlig om frånluftstemperaturgivaren är vald som huvudgivare för temperaturreglering förutsatt att värmebatteriet eller
kondenseringsenheten är aktiverad. Larmet kommer också att fastställas oavsett vilken givare som väljs för temperaturreglering om
bypass eller roterande värmeväxlare är aktiverad.
Larm! Ingen frånluftstemperaturgivare upptäckt.
8.
Möjlig om värmeväxlarens frysskydd är aktivt.
Larm! Kortslutning av frånluftstemperaturgivare.
9.
Möjlig om värmeväxlarens frysskydd är aktivt.
Larm! Aktivering av den skyddande förvärmartermostaten.
10.
Möjlig om förvärmaren är vald för att skydda värmeväxlaren från frysning (NKP IN).
Larm! Aktivering av den skyddande förvärmartermostaten.
11.
Fastställs om el- eller vätskebatteriet är aktiverat som huvudvärmare och den utgången (NKD IN) är öppen.
Larm!
Förvärmning kan inte ge värmeväxlaren frysskydd.
12.
Utlöser om förvärmaren är vald för att skydda värmeväxlaren från frys- och frysfara varningen har varit aktiv i 30 minuter.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

26

Varning! Huvudfuktighetssensor detekteras inte.
Utlöser om huvudfuktighetssensorn är aktiverad och dess signalvärde är 0.
Varning! Huvud CO2-sensor detekteras inte.
Utlöser om CO2-huvudsensorn är aktiverad och dess signalvärde är 0.
Varning! Huvudsensor PM2.5 detekteras inte.
Utlöser om huvudsensorn PM2.5 är aktiverad och dess signalvärde är 0.
Varning! Huvud-VOC-sensor detekteras inte.
Fastställs om VOC-huvudsensorn är aktiverad och dess signalvärde är 0.
Varning! Extern fuktighetssensor detekteras inte.
Utlöser om sensorn inte har skickat någon feedback till regulatorn under 20 sekunder medan den varit aktiv.
Varning! Extern CO2-sensor detekteras inte.
Utlöser om sensorn inte har skickat någon feedback till regulatorn under 20 sekunder medan den varit aktiv.
Varning! Extern PM2.5-sensor detekteras inte.
Utlöser om sensorn inte har skickat någon feedback till regulatorn under 20 sekunder medan den varit aktiv.
Varning! Extern VOC-sensor detekteras inte.
Utlöser om sensorn inte har skickat någon feedback till regulatorn under 20 sekunder medan den varit aktiv.
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21.

Varning! Inomhustemperatur detekteras inte!
Lufthanteringen är beroende av temperaturgivaren i tilluftskanalen.
Utlöser om ingen data har kommunicerats från kontrollpanelen till regulatorn under 20 sekunder om sensorn är vald som master,
förutsatt att värmaren, bypass, den roterande värmeväxlaren eller kondenseorn är aktiverade.

22.

Varning! Frysrisk för värmeväxlare.
Utlöser om tilluftsfläkten är aktiverad, sjunker utomhustemperaturen under -3 С̊ och förblir under -1 С̊, och frånluftstemperaturen
nedströms värmeväxlaren sjunker under 2 С̊ och förblir under 3 С̊.
Varning! Batterinivå låg.
Schemafunktionen kommer att vara felaktig. Fastställs om inget batteri detekteras eller dess nivå sjunker under 2 V.
Batterispänningsnivån övervakas var 5:e minut.
Varning! Byt tilluftsfilter.
Bestäms om tryckvakten utlöses och reläet slår till. (FILTER IN SU).
Larm! Brandlarm utlöst.
Fastställs om branddetektor utlöses genom att relä slår ifrån. (L3).
Detta larm får fläktarna att stoppa omedelbart och åsidosätter eventuella tidigare TEH-flödesommandon.
Larm! Låg tilluftstemperatur.
Fastställs om funktionen för reglering av lägsta tilluftstemperatur är aktiverad (standardbörvärdet är +10 °С konfigurerbart inom ett
intervall från +5 °С till +12 °С), och tilluftstemperaturen förblir under reglerbörvärdet i 10 minuter med kondenseringsenhet
inaktiverad och bypass stängd.
Larm! Frysvakt detekteras inte.
Fastställs om varmvattenberedaren är aktiverad som huvudvärmare.
Larm! Kortslutning av frysvakt.
Fastställs om varmvattenberedaren är aktiverad som huvudvärmare.
Varning! Byt ut frånluftsfiltret.
Fastställs om tryckvakten utlöses och reläet slår till. (FILTER IN EXH).
Larm! Inget vattentryck upptäckt.
Fastställs om inget vattentryck detekteras förutsatt att vätskeburet batteri och vattentrycksgivaren är aktiverade.
Larm! Inget vattenflöde upptäckt.
Fastställs om inget vattenflöde detekteras förutsatt att varmvattenberedaren och vattenflödesgivaren är aktiverade.
Larm! Låg returvattentemperatur.

23.

24.
25.

26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Larm! Tilluftsfläkt kan inte ge värmeväxlaren frysskydd.
Fastställs om tilluftsfläkten är vald för att skydda värmeväxlaren från frysning och varningen för frysrisk varit aktiv i 30 minuter.

34.

Larm! Bypass kan inte ge värmeväxlaren frysskydd.
Fastställs om bypass är vald för att skydda värmeväxlaren från frysning och varningen för frysrisk varit aktiv i 30 minuter.

35.

Varning! Frysskyddet är avaktiverat, detta kan orsaka frysning av värmeväxlaren!
Fastställs om den roterande värmeväxlaren inte är aktiverad och frysskyddet är avaktiverat.
Varning! Huvudvärmaren körs i manuellt läge.
Varning! Kylbatteri körs i manuellt läge.
Varning! Bypass körs i manuellt läge.
Varning! Den roterande värmeväxlaren körs i manuellt läge.
Varning! Filtret har nått sin maximala driftstid - byt ut filtret.
Varning! Felaktig funktion av den roterande värmeväxlaren.
Varning! Förvärmaren körs i manuellt läge.
Larm! Returvattentemperaturen nådde inte börvärdet i god tid före Aggregatets uppstart.
Varning! Den valda typen av frysskydd för värmeväxlaren med hjälp av bypass ersätts av frysskydd med hjälp av tilluftsfläkten eftersom
huvudvärmarens drift inte är tillåten.
Varning! Eldstadsläget är låst.
TDetta läge är inte kompatibelt med den valda typen av frysskydd för värmeväxlaren.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
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