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Denna bruksanvisning är huvudsakligt driftsdokument för teknik, underhålls- och driftpersonal.
Bruksanvisningen innehåller information om ändamål och driftsprincip, design av A21-enheten och alla dess modifieringar.
Teknik och underhållspersonal måste ha teoretisk och praktisk utbildning inom ventilationssystem och ska kunna arbeta i enlighet 
med i landet gällande säkerhetsregler, byggnormer och standarder. Uppgifterna i denna bruksanvisning var korrekta när dokumentet 
upprättades.
Företaget förbehåller sig rätten att när som helst modifiera de tekniska egenskaperna i sina produkter för att integrera den senaste 
tekniken.
Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett söksystem eller överföras, i någon form eller på något sätt i något 
informationssökningssystem, eller översättas till något språk i någon form utan Företagets, skriftliga tillstånd.
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Styrenhetens strömförsörjning: 100-250 V, 50 (60) Hz, maximal energiförbrukning - 30 W.
Styrenhetens ingångar

Ingångar Ingångstyp Signaltyp Beteckning Funktionslogik Anm

Uteluftstemperatur Analog NTC 10 kOm T1 -40...120 °C

Tilluftstemperatur eller temperatur efter 
eftervärmare

Analog NTC 10 kOm T2 -40...120 °C

Frånluftstemperatur Analog NTC 10 kOm T3 -40...120 °C

Avluftsttemperatur Analog NTC 10 kOm T4 -40...120 °C

Värmemedia returtemperatur Analog NTC 10 kOm T5 -40...120 °C

Extern börvärdesjustering Analog 0-10 V 10 V IN Aktiverar fläkthastighetsreglering med hjälp av en 
potentiometer. Ingången aktiveras / avaktiveras i 
Teknisk meny (givare). Terminalens spänning är 10 V.

Primär fuktgivare Analog 0-10 V RH Givare aktiveras / avaktiveras i Teknisk meny. 
Givarnas spänning är 24V för att driva externa 
givare. Strömförsörjningens överbelastningsskydd 
aktiveras av en kortslutning eller en maxström på 24 
V-linjen över 700 mA. När överbelastningsskyddet 
aktiverats återställs spänningen först efter en 
manuell återställning på kraftkällan.

Primär VOC-sensor Analog 0-10 V VOC

Primär CO2-sensor Analog 0-10 V CO2

Primär PM2.5 sensor Analog 0-10 V PM2,5

Konstantflöde / tilluftstryck Analog 0-10 V P1/Q1

Konstantflöde / frånluftstryck Analog 0-10 V P2/Q2

Styrning av tilluftsfläkt Diskret Öppen 
kollektor/
potentialfri 
kontakt

M1 (TACHO) NC Styrfunktionen kan konfigureras för fläktens 
tachometerpuls, en extern potentialfri kontakt eller 
avaktiveras. Du kan också programmera antalet 
tachometerpulser per fläktvarvtal och larmets 
detektionstid.

Styrning av frånluftsfläkt Diskret Öppen 
kollektor/
potentialfri 
kontakt

M2 (TACHO) NC

Tryckvakt tilluftsfilter Diskret Potentialfri 
kontakt

FILTER (Tilluft) NEJ

Tryckvakt frånluftsfilter Diskret Potentialfri 
kontakt

FILTER (Frånluft) NEJ

Flödesvakt för elvärmare Diskret Potentialfri 
kontakt

L1 NC Ingången aktiveras / avaktiveras i Teknisk meny.

Tryckvakt  för elvärmare Diskret ~220 V L2 NC Ingången aktiveras / avaktiveras i Teknisk meny.

Brandlarm Diskret ~220 V L3 NC Ingången aktiveras / avaktiveras i Teknisk meny.

Boost-omkopplare Diskret ~220 V L4 NEJ Ingången aktiveras / avaktiveras i Teknisk meny.

Braskaminläge Diskret ~220 V L5 NEJ Ingången aktiveras / avaktiveras i Teknisk meny.

Termostat elektrisk förvärmare (larm) Diskret ~220 V NKP TRIAC (IN) NC

Termostat elektrisk eftervärmare (larm) eller 
kapillärtermostat för vattenvärmare (larm)

Diskret ~220 V NKD TRIAC (IN) NC

Styrenhetens utgångar  

Utgångar Utgångstyp Signaltyp Beteckning Anm

Styrning av  tilluftsfläkt Analog 0-10 V M1 (OUT 0-10) Du kan ställa in min- och maxvärdet för signalen som skickas till en aktiv fläkt 
och fördröjningen innan du växlar till automatisk styrning efter aktivering av 
enheten.

Styrning av frånlufstfläkt Analog 0-10 V M2 (UT 0-10)
Analog kontroll av eftervärmare eller 
kontroll av ventil för vattenvärmare

Analog 0-10 V 0-10V UT (1) Funktionen av denna utgång beror på vald typ av värmare i Teknisk meny 
Elektrisk. Systemet styr ett externt kretskort som styr värmaren (t.ex. 
flerstegs) Vatten. 2-10 V ventilstyrsignal.

Analog styrning av bypass eller analog 
styrning av roterande värmeväxlare

Analog 0-10 V 0-10V UT (2) Funktionen av denna utgång beror på enhetens inställningar.

Analog styrning av kylare Analog 0-10 V 0-10V UT (3) Funktionen för denna utgång beror på vald kylare i Teknisk meny  Diskret. 
Utgång avaktiverad. Analog. Utgången styr den inbyggda eller externa 
kylaren med dess egen styrkrets.

Recirkulationsstyrning Analog 0-10 V 0-10V UT (4)
Styrning av elektrisk förvärmare Extern TRIAC-styrning NKP TRIAC (OUT) PWM-signalen moduleras till en extern TRIAC med en 10-sekunders cykel.
Styrning av elektrisk eftervärmare Extern TRIAC-styrning NKP TRIAC (OUT) PWM-signalen moduleras till en extern TRIAC med en 10-sekunders cykel.
Aktivering av elektrisk förvärmare Relä 3A, =30 

V/~250 V
NKP

Aktivering av elektrisk värmare eller 
cirkulationsspump

Relä 3A, =30 
V/~250 V

NKD
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Aktivering av spjällställdon (uteluft) och /
eller frekvensomvandlare för tilluftsfläkt

Relä 3A, =30 
V/~250 V

VALVE 1

Aktivering av spjällställdon (frånluft) 
och /eller frekvensomvandlare för 
frånluftsfläkt

Relä 3A, =30 
V/~250 V

VALVE2

Digital signal kyla Relä 3A, =30 
V/~250 V

KKB Funktionen för denna utgång beror på vald kylare i Teknisk meny
 Diskret. Utgången styr kylfunktionen direkt. 
Analog. Utgången kommer att användas för aktivering av kyla. Du kan 
ställa in minsta aktiveringsperiod och minsta vilotid före en efterföljande 
aktivering.

Digital styrning av bypass eller analog 
styrning av roterande värmeväxlare

Två relä- 
utgångar

3A, =30 
V/~250 V  3A, 
=30 V/~250 V

BPS Utgångens funktion beror på enhetens inställningar. 
Diskret bypass Öppning av bypassen stänger BPS-reläet (C - NO) och 
öppnar BPS-reläet (C - NC). Stängning av bypassen öppnar BPS-reläet (C - 
NO) och stänger BPS-reläet (C - NC). 
Roterande värmeväxlare: Digital. Utgången styr ställdonet direkt. 
Diskret. Utgången kommer att användas för aktivering av ställdonet. BPS-
reläet (C - NO) är aktiverat.

Kommunikationsgränssnitt 
RS-485 Terminalen (RS-485) matas med 24 DC V för att driva upp till 16 externa enheter. Max 500 mA. All ström över 500 mA utlöser 

överbelastningsskyddet för att automatiskt återställa strömmen när belastningen återställs till normal.

Wi-Fi Enheten kan utrustas med en fjärrantenn på 50 ohm.
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ANSLUTNING AV EN MOBIL ENHET 
Fläkten styrs av Vents AHU-applikationen på den mobila enheten.
Applikationen kan hämtas i App Store, Play Market eller via QR-koden.

Vents AHU - App Store Vents AHU - Play Market
Wi-Fi tekniska data

Standard IEFE 802,11, b/g/n

Frekvensband [GHz] 2.4

Överföringseffekt [mW] (dBm) 100(+20)

Nätverk DHCP

WLAN säkerhet WPA, WPA2

När du öppnar applikationen visas ett meddelande på skärmen om kommunikationsbortfall med aggregatet om applikationen inte är 
ansluten till aggregatet..

Som förinställning fungerar enheten som en Wi-Fi-åtkomstpunkt. När du har installerat applikationen ansluter du den mobila enheten till 
en Wi-Fi-åtkomstpunkt (FAN: + 16 tecken på ID-numret), som visas på manöverpanelen och på enhetens hölje.
Lösenord för Wi-Fi-åtkomstpunkt: 11111111.
Starta applikationen och skapa en ny anslutning.

1. Öppna applikationsmenyn  .
2. Välj Anslutning - Hemma från menyn.
3. Om mobilenheten är direkt ansluten till enhetens Wi-Fi-åtkomstpunkt utan en router, välj standardanslutning. Om anslutningen sker 

via en router, kör först en enhetssökning genom att trycka på   -knappen.
4. Välj anslutning med obligatoriskt ID.

5. Ändra inställningarna genom att trycka på knappen  .
6. Om du vill kan du ändra anslutningsnamnet och skapa ett nytt lösenord för enheten (giltiga tecken 0-9, a-z, A-Z). Lösenordet är 
förinställt till 1111.

7. Bekräfta genom att trycka på   .

https://itunes.apple.com/us/app/vents-ahu/id1406721705
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.embarcadero.VentsAHU
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LÖSENORDSÄNDRING 
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-INSTÄLLNING 
Gå till Meny  ( ) - Anslutning - Wi-Fi-inställning.
Tryck på knappen Mottag för att visa aktuella Wi-Fi-inställningar. Välj en Wi-Fi-inställning: Åtkomstpunkt eller Klient.
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Åtkomstpunkt: åtkomstpunktläge utan en hemrouter. Upp till 8 
enheter kan anslutas till enheten i detta läge.
Välj önskad säkerhetsnivå för Åtkomstpunktläget :
Öppet: öppet Wi-Fi-nätverk utan lösenord.
• WPA PSK: lösenordsskyddad. Föråldrad krypteringsteknik med 

WPA-protokollet som inte garanterar fullständig säkerhet.
• WPA2 PSK: lösenordsskyddad. Den säkraste typen av 

datakryptering för moderna nätverksenheter.
• WPA / WPA2 PSK: lösenordsskyddad (rekommenderas). Den 

säkraste kombinerade tekniken som aktiverar WPA och WPA2 
och samtidigt ger maximal kompatibilitet med alla enheter. 
Ange lösenord för åtkomstpunkt och tryck på TILLÄMPA

Klient: driftsläge i hemrouternätverket.
Ange hemrouteruppgifter och IP-adresstyp för
Klientläge :
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, 
subnetmask och standard-gateway. Dessa inställningar bör endast 
utföras av specialister. Välj denna IP-adresstyp på egen risk.
Tryck sedan på TILLÄMPA.

INSTÄLLNINGSLÄGE
Om du glömmer bort lösenord till Wi-Fi, enheten eller anslutna externa enheter ska du använda det speciella installationsläget för att 
återställa åtkomsten till enhetsfunktionerna.
För att öppna det speciella Inställningsläget trycker du och håller ner knappen  för inställningar på enhetens ovansida i 5 sekunder tills 
knappens lysdiod börjar blinka.
Inställningsknappens placering visas i enhetens bruksanvisning. Enheten stannar kvar i detta läge i 3 minuter och återgår sedan 
automatiskt till de tidigare inställningarna.
För att lämna Inställningsläget , tryck och håll in knappen igen i 5 sekunder tills knappens lysdiod slutar blinka.

Inställningar för speciellt inställningsläge
Wi-Fi-namn: Inställningsläge
Wi-Fi-lösenord: 11111111 (enhetens lösenord ignoreras)
Typ av Ethernet IP-adress: DHCP
RS-485-adress: 1
Överföringshastighet för RS-485: 115200 baud
RS-485 stoppbitar: 2
RS-485-paritet: ingen
Lösenord för Teknisk meny 1111

MOLNSERVERANSLUTNING
Enheterna kan styras med mobilappen via en molnserveranslutning. Funktionen gör det möjligt att styra enheten som är ansluten till 
hemroutern från vilken plats som helst via Internet.

Aktivera drift via molnserver
Som standard är funktionen Styr via molnservern avaktiverad.

Aktiveringssekvens:
1.Gå till Meny  ( ) - Anslutning - Hemma.
2.Välj önskad enhetsanslutning.

3.Öppna menyn för anslutningsinställningar genom att trycka på   .
4.Aktivera Styr via molnservern.

Obs! När funktionen är aktiverad kan en förlorad internetanslutning via hemroutern leda till tillfällig kommunikationsförlust med enheten.
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Skapa ett konto för att hantera enheten via en molnserver
Öppna mobilappen och gå till MENY  ( ) -> ANSLUTNING -> GENOM MOLNSERVER:

1. För att lägga till ett nytt konto, tryck på    knappen.

2. Ange användarnamn, lösenord och en e-postadress för att återställa lösenordet. Tryck sedan på   .

3. Appen loggar automatiskt in på det nya kontot. Lägg till en ny anslutning    .
4. Ange ett slumpmässigt namn och ett ID-nummer (visas på manöverpanelen och på enhetens hölje) samt lösenord (förinställt: 1111).

5. Bekräfta de angivna uppgifterna genom att trycka på   -knappen.

6. För att lämna kontot, tryck på   .
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STARTSIDA

Indikatorer:

Nuvarande typ av enhetsanslutning. Hemnätverk eller anslutning via molnserver 
genom Internet

Enhetens aktuella driftläge.
Endast ventilation  (ingen temperaturreglering, endast värmeåtervinning),
ventilation + värme (enheten värmer upp utomhusluften med den elektriska 
värmaren eller med värme från uteluften); ventilation + kylning (enheten 
kyler bara luft med hjälp av kylaren eller med kall utomhusluft), eller auto 
(styrsystemet avgör automatiskt värmebehov eller kylbehov).

Indikator för filterbyte.

 
Röd - larm, orange - varning.

Kylindikator för elektrisk värmare (förvärmning eller eftervärmning) innan enheten 
stängs av

Boost Boost- lägesindikering

Braskamin-lägesindikering

Givaravläsning

  
Aktuell temperatur för vald givare som styr lufttemperaturen (tilluft, frånluft och rumsgivare.).

Aktuella värden för fuktgivare, СO2, РМ2.5 och VOC. Skärmen visar börvärde för en viss typ av givare som 
är ansluten till kretskortet (hädanefter kallad «primärgivare») eller om ingen extern givare är ansluten - 
informationen från den givare som är inbyggd i kontrollpanelen (om valt tillbehör). Indikatorfärger: grå 
- ingen givare detekterad; blå - givare fungerar normalt; röd - givarsignalen över förinställt börvärde.

KONTROLLKNAPPAR

Enhet påslagen/Standby.

Val av förinställd hastighet

Manuell hastighetsinställning. Aktivera rullistan genom att markera den..

Timer-aktivering. Timerinställningar görs i meny ( )  - Grundinställningar - Timers . 

Aktivering av schemalagt, veckovis driftläge. Inställningarna för detta läge görs i meny ( )  - Grundinställningar 
- Schema. 
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GRUNDINSTÄLLNINGAR
Temperatur
Gå till Meny ( ) - Grundinställningar - Temperatur.

 
Börvärde för temperatur

 Välj temperaturenhet.

 
Temperaturinställning för normalt läge (när timer och veckoschema är inaktiverade).

Driftsläge: Välj driftsläge för att bestämma normalläge, timer och veckoschema.
• Ventilation: ingen temperaturreglering, endast värmeåtervinning.
• Uppvärmning: endast värme med elvärmare eller utomhusluft.
• Kylning: endast kylning med hjälp av kylare eller kall utomhusluft.
• Auto: Styrsystemet avgör automatiskt om värme eller kyla behövs.

Funktionen för temperaturreglering är inte tillgänglig i enheter som inte är utrustade med värmare, kylare, bypass eller roterande 
värmeväxlare.

Luftkvalitet
Gå till Meny ( ) - Grundinställningar - Luftkvalité

   
Denna meny innehåller skjutreglage för fukt, СO

2
, РМ2.5 och VOC-börvärden. Om något av dessa värden överskrids ökar enhetens PI-

styrenhet gradvis fläkthastigheten. När givarsignalerna återgår till normala värden återställs fläkthastigheten. 
Delvis synliga givare är inte tillgängliga.
För att aktivera givare, gå till Meny ( ) -Teknisk meny - Sensorer (se avsnittet «Teknisk meny»).
Om alla givare är inaktiva ersätts styrinstrumenten med meddelandet «Luftkvalitetstyrning ej tillgänglig».
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Timers
Timerinställningar görs i meny  ( ) - Grundinställningar - Timers

Huvudtimer: Timerinställningar. När timern aktiveras på startsidan tillämpas vanligtvis följande inställningar:

Förinställd hastighet: 1,2,3...,standby.

Timerinställning.

Välj önskad temperatur. Temperaturen kan väljas från
+15° C till + 30 ° C eller avaktiveras (avstängd). Om avstängd väljs kontrollerar inte enheten 
lufttemperaturen under timerdrift

Boost avstängningsfördröjning:  Välj fördröjningstid för avaktivering av boostläget efter signalförlust vid den diskreta ingången 
(boost-omkopplaren) på manöverpanelen.

Boost startfördröjning: Välj fördröjningstid för aktivering av boostläget efter en signal till den diskreta ingången 
(boostomkopplare).

För att aktivera den diskreta ingången (boostomkopplare), gå till Meny  ( ) - Teknisk meny  - Sensorer.
Schema
Gå till meny ( ) - Grundinställningar - Schema

  
För veckoscheman finns fyra tidsintervall för varje veckodag. Ändringar görs separat för varje dag, vardagar, helger eller för hela veckan. 
När schemaläget är aktiverat från startsidan kommer enheten fungera enligt schemat och enligt följande parametrar:

Förinställd hastighet: 1,2,3...,standby.

Tidsinställning för ett specifikt tidssegment 
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Val av temperatur. Möjliga inställningar: +15 °C - + 30 °C, avstängd. I avstängt läge upphör temperaturstyrning 
under en viss tidsperiod

Glöm inte att ställa in datum och tid för att schemat ska fungera.

Datum och tid
Gå till Meny ( ) - Grundinställningar - Datum och tid .

Ställ in aktuell tid och datum här. 
Tidformat: tt: mm: ss.
Datumformat : dd.mm.åååå.

Filter
Gå till Meny ( ) - Grundinställningar - Filter.

Börvärde för filtertimer: När den inställda tiden (70-365 dagar) har passerat, visas filterbytesindikatorn och information om filterbyte 
visas i menyn Alarm Stäng av timern genom att avmarkera rutan intill skjutreglaget för filtertimerns börvärde. Om enheten är utrustad 
med tryckvakt och filtertimern är avaktiverad övervakas filtrens kontamineringsnivå endast av tryckvakterna.
Enhetens totala driftstid : visar enhetens totala driftstid (ej återställbar).
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ANSLUTNING 
RS-485 inställning
Gå till Meny ( ) - Anslutning - RS-485 inställning. 

Förinställningar:
• Styrenhetens adress: 1.
• RS-485 baudhastighet: 115200 baud.
• RS-485 stoppbitar: 2.
• RS-485-paritet: 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 enskilda ID. Vissa kontrollpaneler accepterar endast RS-485-standardvärden (se kontrollpanelens datablad). Om 
du ställer in RS-485-parametrarna på enheten för att möjliggöra extern styrning (t.ex. med en smart hemstyrenhet eller ett BMS-system), 
kan detta leda till fel i vissa kontrollpaneler.

Ethernet inställning
Gå till Meny ( ) - Anslutning - Ethernet inställning.

  

Tryck på Mottagningsknappen för att visa de aktuella Ethernet-inställningarna.
DHCP: IP-adressen ställs in automatiskt vid anslutning till hemroutern (rekommenderas).
Statisk: möjliggör manuell inmatning av önskad IP-adress, subnetmask och standard-gateway. Dessa inställningar bör endast utföras av 
specialister. Välj denna IP-adresstyp på egen risk.
Tryck sedan på TILLÄMPA.
Om kontrollsystemet inte upptäcker en Ethernet-adapter visas meddelandet «Ethernet-enheten är ej tillgänglig».

TEKNISK MENY
Gå in i teknisk meny
Gå till Meny ( ) - Teknisk meny. 
Ange installatörslösenordet. Förinställt lösenord är 1111.
För att ändra lösenordet går du till Meny ( ) - Teknisk meny - Lösenord.
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Teknisk meny kräver specialistkunskaper. Oavsiktliga ändringar av inställningarna kan orsaka fel på enheten. 

Luftflöde
Gå till Meny ( ) - Teknisk meny - Luftflöde.

Här ställer du in luftflödesvärden för standby , hastigheterna 1,2,3 samt Boost- och 
Braskaminläget.
Om det luftflöde som valts för Standby-läget är större än 0% är funktionerna temperaturstyrning 
och luftkvalitetshantering inte tillgängliga för detta läge enligt valt börvärde (endast temperaturen 
+15° С upprätthålls förutsatt att enheten har en värmare och Värme- eller Auto- läget är valt i 
Grundinställningar -> Temperatur ).
Om enheten styrs med en extern 0-10 V-ingång eller om PI-regulatorn aktiveras av fukt-, CO2-, 
РМ2.5- eller VOC-nivålarm kommer balansen mellan tilluft- och frånluft att motsvara de förinställda 
hastigheterna 1, 2 och 3.
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Temperatur
Gå till Meny  ( ) - Teknisk meny  - Temperatur

Aktuell temperatur

Uteluftstemperatur.

Tilluftstemperatur.

Frånluftstemperatur

Avluftstemperatur

Rumstemperatur (beroende på typ av kontrollpanel).

Värmemedia returtemperatur.

Val av primärgivare för temperaturstyrning som ska visas på startsidan.
Du kan välja en av de tre temperaturgivarna:
i tilluftskanalen (förinställning). i frånluftkanalen.
i rummet (i kontrollpanelen, beroende av modell).
Obs! Om vald inomhusgivare saknas kommer systemet att styra temperaturen via givaren i 
tilluftskanalen, vilket bekräftas av ett meddelande.

Minsta tilluftstemperatur. Tilluftens minimitemperatur för att förhindra att kall utomhusluft når 
utrymmena. 

Växla mellan vinter/sommar Börvärdet för vinter-/sommarväxling  kan ställas in från
+5° C till +15° C intervall (+7° C förinställt). Använder återkoppling från utetemperaturgivaren. 
Påverkar driften av vattenvärmaren och -kylaren. Under vintersäsongen avaktiveras kylaren medan 
värmaren värmer upp vattenkretsen innan enheten startas.

Primärvärmare. Styrläget för primärvärmare blir tillgängligt när du väljer el- eller vattenvärmaren.
Obs! Om vattenvärmaren är aktiv ska du innan den stängs av se till att värmeöverföringsmediet 
har kopplats ifrån och att kretsen har tömts för att undvika att vattenvärmaren skadas när den tas 
ur drift under vintern. Innan du aktiverar endera värmare måste du också se till att alla nödvändiga 
givare är aktiva för att undvika att ett larm utlöses och att enheten stängs av.

Primärvärmarens driftläge. Det finns två alternativ: manuell drift och automatisk drift. Vid 
manuell drift väljs visas skjutreglaget 0 ... 100% för värmare. I manuellt läge aktiveras bara värmaren 
om tilluftsfläkten är aktiv och temperaturen i tilluftskanalen är under
+45 °С.

Kylartyp. Val av kylkontrollogik. Vid val av diskret utgång styrs kylaren av ett relä. Vid val av analog  
utgång styrs kylaren med en 0-10 V signal och ett relä. Både de diskreta och analoga alternativen 
möjliggör val av kylkontroll och inställning av minsta på/av-tid för kylaren.
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Kylarens driftlägen. Det finns två alternativ: manuell (på) och auto. Vid val av diskret utgång kan kylaren slås på manuellt eller 
automatiskt. Vid val av analog utgång visas reglaget 0 ... 100% för kylare vid val av manuellt läge.
Min. tid före (AV). Minimitid för kylarens drift före inaktivering.
Min. tid före (PÅ). Minsta tid för kylaren på inaktiv före återaktivering.
Kylar-hysteres. Tillgänglig för kylare med diskret styrning.

Bypass / driftläge för roterande värmeväxlare. Visar bypassläget för den roterande värmeväxlare beroende på enhetens inställningar. 
För diskreta inställningar av bypass / roterande värmeväxlare finns följande lägen: stäng / kör, öppna / stopp, auto. För analoga inställningar 
av bypass / roterande värmeväxlare finns följande lägen: manuell och auto . När manuellt läge är aktiverat visas reglaget för ... ... 100%  
bypass / roterande värmeväxlare. 0% motsvarar helt stängt läge för bypass eller den roterande värmeväxlarens maxhastighet.

Frysskydd. Fryskyddsval för värmeväxlare.
Frysskyddet aktiveras om utomhustemperaturen sjunker under -3° С och tillufts- och frånluftsfläktarna är aktiverade. Frysskyddet 
inaktiveras när utomhustemperaturen stiger över -1° С eller om tilluft- eller frånluftfläkten är inaktiverad.

Skydd via tilluftsfläkt
Fläkthastigheten ändras steglöst för att bibehålla temperaturen på +5° С i avluften.

Skydd via bypass
Skyddet aktiveras om bypasspjället är inställt på automatdrift och lufttemperaturen i avluften sjunker under +5° С (+3° С för en 
tvålägesbypass). Skyddet avaktiveras om bypasspjället öppnas / stängs manuellt eller om lufttemperaturen i avluften stiger över +7° С 
(+6° С för en tvålägesbypass). Bypassen upprätthåller temperaturen på +5° С i avluften.
Obs: frysskyddet fungerar endast om primärvärmaren är aktiverad, bypasspjället är installerat på uteluftssidan och inställningen Värme 
eller Auto är valt.

Skydd via elektrisk förvärmare
Om frysskyddet aktiveras bibehåller förvärmaren temperaturen på +5° С avluften.
Obs: Avstängning av frysskyddet sker på egen risk. Detta varningsmeddelande visas även på skärmen.
När du väljer skydd via förvärmare ska förvärmaren vara ansluten till enheten för att undvika larmläge och att enheten stängs av.
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Sensorer 
Gå till Meny ( ) - Teknisk meny  - Sensorer.

Primärgivare: en kabelförsedd givare  ansluten till styrkortet.
Extern givare: en givare placerad i kontrollpanelen eller i en speciell enhet med en parallell 
anslutning till kontrollpanelen.
Obs: kräver även aktivering av den inbyggda givaren i kontrollpanelen (se bruksanvisningen för 
den specifika kontrollpanelen). Om samma givare delas av flera kontrollpaneler ska endast den 
inbyggda givaren i en av kontrollpanelerna aktiveras, annars visar panelerna felaktig återkoppling 
från givaren.
Om motsvarande primärgivare eller inbyggd kontrollpanelsgivare är aktiverad börjar enheten svara 
på dess signaler. Aktivering av en avsaknad givare utlöser motsvarande varning i Larmmenyn.

 : inställning av mätområdet för СO
2
 eller РМ2.5-givaren.

Denna inställning definierar givarsignalens gränsvärde som motsvarar 10 V vid den analoga 
ingången.

Boost-omkopplare. Om denna ingång är aktiverad aktiveras boostläget vid mottagning av en 
signal till denna ingång (på).

Braskamin-omkopplare. Om denna ingång är aktiverad aktiveras braskaminläget när  ingången 
tar emot en signal (på).
Obs: Braskaminläget är inte tillgängligt om enheten är inställd för frysskydd för värmeväxlare med 
tilluftsfläkt eller bypass med avaktiverad värmare.

0-10 V kontrollenhet. Om den här ingången är aktiverad slutar enheten att reagera på förinställda 
hastigheter (1,2,3)  och reagerar istället på ett externt motstånd som är anslutet till kretskortet. För 
att aktivera detta alternativ måste enheten vara i något annat läge än Standby.

Branddetektor. Extern branddetektor måste vara ansluten innan denna ingång aktiveras. 
Signalförlust vid denna ingång (av) aktiverar ett larmtillstånd och får enheten att stängas av.

Vattentrycksgivare. När denna givare är aktiverad övervakar enhetens styrsystem 
överföringstrycket för värmemediet. När vattenvärmaren är aktiv aktiverar en signalförlust vid 
denna ingång ( av ) ett larmtillstånd och får enheten att stängas av.

Vattentrycksgivare.
När denna givare är aktiverad övervakar enhetens styrsystem värmeöverföringsflödet. När 
vattenvärmaren är aktiv aktiverar en signalförlust vid denna ingång (av ) ett larmtillstånd och får 
enheten att stängas av.
Beroende på inställningarna visar skärmen till-/ frånluftsfläktens i varvtal  eller status för till-/ 
frånluftsfläkt(av- fläkt ej igång, på- fläkt igång).

Kontamineringsbevakning  för  till-/frånluftfilter (Av - filter OK, På - byt filter.

Termostat för primärvärmare / förvärmare. Om någon av värmarna är aktiv utlöser en 
signalförlust vid dessa ingångar (av) ett larmtillstånd som får enheten att stängas av.

Batterispänning Byt ut batteriet om batterispänningen sjunker under 2 V.
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PI-styrenhet
Gå till Meny ( ) - Teknisk meny - PI-styrenhet.

Menyn innehåller PI-inställningar .  Кр- och Ki- faktorerna påverkar styrsignalens ändringshastighet 
som reaktion på externa faktorer. Genom att höja värdena ändras styrsignalen snabbare medan 
sänkning av värdena ger långsammare förändringar av styrsignalen.
U (t) : Utmatning PI-styrenhet, 0-100%.

Mjukvara
Öppna meny ( ) - Teknisk meny - Mjukvara. 

Menyn visar den aktuella programvaruversionen och datum.
Anslut enheten till en router med Internet-åtkomst för att hitta den senaste programvaruuppdateringen. Tryck sedan på knappen Leta 
efter uppdateringar.
Om din enhet kör den senaste versionen av programvaran visas motsvarande meddelande. Om en nyare version är tillgänglig kommer 
skärmen att visa den nya versionen av programvaran och en fullständig historik över förändringar. Knappen Uppgradera mjukvara 
aktiveras. När du trycker på knappen Uppgradera mjukvara startar uppgraderingsprocessen för mjukvara. Under uppgraderingen av 
programvaran ska du inte stänga av enheten eller mobilapplikationen och inte byta anslutning. När uppgraderingen av programvaran är 
klar visar skärmen en bekräftelse och enheten frånkopplas tillfälligt.
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Fabriksinställningar
Gå till Meny ( )  - Teknisk meny - Fabriksinställningar.

I den här menyn återställer du alla fabriksinställningar. Återställningen kan orsaka tillfällig frånkoppling av enheten eftersom den påverkar 
inställningarna för Wi-Fi, RS-485 och Ethernet. Ange vid behov de nya inställningarna för dina Wi-Fi-, RS-485- och Ethernet-anslutningar.

Ändra installatörslösenord.
Gå till Meny ( ) - Teknisk meny - Installatörslösenord.

I den här menyn ändrar du  installatörslösenordet.

Larm
Gå till Meny  ( ) - Teknisk meny  - Larm.

 
Meny för larm och varningar.
Larm markeras i rött och varningar i svart.
Larm - indikerar ett allvarligt driftfel. Enheten stängs av. Återställ larmet manuellt med larmåterställnings-
knappen.
Varning - enheten stängs inte av. Varningar  återställs automatiskt när orsaken har åtgärdats.
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LARM / VARNINGSKODER
Kodnummer Beskrivning

0. Larm! Fel på tilluftfläkten.
• Fastställs utifrån en specifik konfiguration.
• Varvtal: om tilluftfläktens hastighet sjunker under 300 varv / minut under 30 sekunder (kan ställas in från 5 till 120 

sekunder).
• Via diskret ingång: om den diskreta ingången (ТAНО М1) förblir öppen i 30 sekunder (kan ställas in från 5 till 120 

sekunder) förutsatt att tilluftfläkten är igång.
1. Larm! Fel på frånluftfläkten. Fastställs utifrån en specifik konfiguration.

• Varvtal: om frånluftfläktens hastighet sjunker under 300 varv / minut under 30 sekunder (kan från 5 till 120 
sekunder).

• Via diskret ingång: om den diskreta ingången (ТAНО М2) förblir öppen i 30 sekunder (kan ställas in från 5 till 120 
sekunder) förutsatt att frånluftfläkten är igång.

2. Larm! Ingen givare för utomhustemperatur detekterad. 
Avgörs av om värmeväxlarens frysskydd är aktivt eller om enheten är konfigurerad med bypass, en roterande värmeväxlare, 
en kylare eller en vattenvärmare.

3. Larm! Kortslutning av utomhustemperaturgivaren. 
Avgörs av  om värmeväxlarens frysskydd är aktivt eller om enheten är konfigurerad med bypass, en roterande värmeväxlare, 
en kylare eller en vattenvärmare.

4. Larm! Ingen givare för tilluftstemperatur detekterad. 
Avgörs av  i endera enhetsinställning.

5. Larm! Kortslutning av tilluftstemperaturgivaren. 
Avgörs i  endera enhetsinställning

6. Larm! Ingen givare för frånluftstemperatur detekterad. 
Avgörs av  om frånluftstemperaturgivaren är vald som primärgivare för temperaturstyrning under förutsättning att 
huvudvärmaren eller kylfunktion är aktiverad. Larmet kommer också att bestämmas oavsett vilken sensor som är vald för 
temperaturreglering om bypass eller roterande värmeväxlare är aktiverad.

7. Larm! Kortslutning av frånluftstemperaturgivaren. 
Avgörs av om frånluftstemperaturgivaren är vald som primärgivare för temperaturkontroll under förutsättning att 
huvudvärmaren eller kylfunktion är aktiverad. Larmet kommer också att bestämmas oavsett vilken givare som är vald för 
temperaturreglering om bypass eller roterande värmeväxlare är aktiverad.

8. Larm! Ingen givare för frånluftstemperatur detekterad. 
Avgörs av  om frysskyddet för värmeväxlaren är aktiverat.

9. Larm! Kortslutning av frånluftens temperaturgivare. 
Avgörs av  om frysskyddet för värmeväxlaren är aktiverat.

10. Larm! Aktivering av förvärmarens termostat. 
Avgörs av  om förvärmaren är vald för att skydda värmeväxlaren från påfrysning (NKP IN).

11. Larm! Aktivering av eftervärmarens termostat. 
Avgörs av om el- eller vattenvärmaren är aktiverad som huvudvärmare och den separata ingången (NKD IN) är öppen.

12. Larm! Förvärmning kan inte ge frysskydd mot värmeväxlare. 
Avgörs av  om förvärmaren är vald för att skydda värmeväxlaren från påfrysning och frysvarning har varit aktiv i 30 minuter.

13. Varning! Primärfuktgivare ej detekterad. 
Avgörs av  om primärfuktgivaren är aktiverad och dess signalvärde är 0.

14. Varning! Primärgivare för CO2 ej detekterad. 
Avgörs av  om primärgivare för CO

2
 är aktiverad och dess signalvärde är 0.

15. Varning! Huvud-PM2.5-givare ej detekterad. 
Avgörs av  om primärgivare PM2.5 är aktiverad och dess signalvärde är 0.

16. Varning! Huvud-VOC-givare ej detekterad. 
Avgörs av  om primär-VOC-givare för VOC är aktiverad och dess signalvärde är 0.

17. Varning! Extern fuktgivare ej detekterad. 
Avgörs av  om givaren inte har skickat någon återkoppling till kontrollenheten under 20 sekunder i aktivt läge.

18. Varning! Extern-CO2-givare ej detekterad. 
Avgörs av  om givaren inte har skickat någon återkoppling till kontrollenheten under 20 sekunder i aktivt läge.

19. Varning! Extern PM2.5-givare ej detekterad. 
Avgörs av  om givaren inte har skickat någon återkoppling till kontrollenheten under 20 sekunder i aktivt läge.

20. Varning! Extern VOC-givare ej detekterad. 
Avgörs av  om givaren inte har skickat någon återkoppling till kontrollenheten under 20 sekunder i aktivt läge.

21. Varning! Inomhustemperatur ej detekterad! 
Lufthanteringen beror på temperaturgivaren i tilluftskanalen. 
Avgörs av  om inga givardata har kommunicerats från kontrollpanelen till kontrollenheten under 20 sekunder och givaren 
är vald som temperaturstyrningens primärgivare, under förutsättning att primärvärmaren, bypass, roterande värmeväxlare 
eller kylfunktionen  är aktiverad.
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22. Varning! Risk för påfrysning  av värmeväxlare. 
Avgörs av  om tilluftsfläkten är aktiverad, om utomhustemperaturen faller under -3˚ С och förblir under -1˚С och 
avluftstemperaturen sjunker under 2˚ С och förblir under 3˚ С.

23. Varning! Låg batterinivå.  
Leder till felaktig schemafunktion. Avgörs av  om inget batteri detekteras eller om nivån sjunker under 2 V. 
Batterispänningsnivån kontrolleras var 5:e minut.

24. Varning! Byt ut tilluftsfiltret. 
Avgörs av om tryckvakten  aktiveras och stänger den diskreta ingången (FILTER IN SU).

25. Larm! Brandlarmaktivering. 
Avgörs av  om branddetektorn  aktiveras genom att öppna den diskreta ingången (L3). 
Larmet får fläktarna att stängas omedelbart och åsidosätter alla tidigare TEH-fläktkommandon.

26. Larm! Låg tilluftstemperatur. 
Avgörs av  om funktionen för lägsta tilluftstemperaturstyrning är aktiverad (förinställt börvärde +10° С kan ställas in från 
+5° С till +12° С), och tilluftstemperaturen förblir under börvärdet i 10 minuter med inaktiverad kylfunktion och stängd 
bypass.

27. Larm! Returvattentemperaturgivare ej detekterad. 
Avgörs av  om vattenvärmaren är aktiverad som primärvärmare.

28. Larm! Kortslutning i returvattentemperaturgivaren. 
Avgörs av  om vattenvärmaren är aktiverad som primärvärmare.

29. Varning! Byt ut frånluftsfiltret. 
Avgörs av  om tryckvakten aktiveras och stänger den diskreta ingången (FILTER IN EXH).

30. Larm! Inget vattentryck detekterat. 
Avgörs av  om inget vattentryck detekterats förutsatt att vattenvärmaren och vattentrycksgivaren är aktiverade.

31. Larm! Inget vattenflöde detekteras. 
Avgörs av  om inget vattenflöde detekterats förutsatt att vattenvärmaren och vattenflödesgivaren är aktiverade.

32. Larm! Låg returvattentemperatur.

33. Larm! Tilluftsfläkten kan inte ge frysskydd för värmeväxlare. 
Avgörs av om tilluftsfläkten är vald att skydda värmeväxlaren från påfrysning och varningen har varit aktiv i 30 minuter.

34. Larm! Bypassen kan inte ge frysskydd för värmeväxlare. 
Avgörs av  om bypassen är vald för att skydda värmeväxlaren från påfrysning och frysvarningen har varit aktiv i 30 minuter.

35. Varning! Frysskyddet är inaktiverat vilket kan orsaka påfrysning av värmeväxlaren! 
Avgörs av  om den roterande värmeväxlaren inte är aktiverad och frysskyddet är inaktiverat.

36. Varning! Manuell drift av primärvärmaren.
37. Varning! Manuell drift av kylaren.
38. Varning! Manuell drift av bypass.
39. Varning! Manuell drift av roterande värmeväxlare.
40. Varning! Nedräkningen av filtertimern är slutförd. Byt ut filtret.
41. Varning! Felaktig drift av den roterande värmeväxlaren.
42. Varning! Manuell drift av förvärmaren.
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MENYPRIORITERINGAR

Braskamin PÅ Luftflöde för 
Braskaminläge

Luftflöde för 
timerläge

Luftflöde för 
standby-läge

Luftflöde för 
Boost-läge

Luftflöde för 
schema-läge

Luftflöde enligt den 
analoga ingången

Fukt, СО
2
, РМ2.5 eller VOC

tröskelökning

PI-regulator för 
luftflöde baserat på 
värsta fall-parameter

Standby-läge valt

Timer PÅ

Standby PÅ

Boost PÅ

Schema PÅ

0-10V-ingång aktiverad

Analogt 
ingångsvärde> 0%Förinställd hastighet

1, 2, 3 ... eller manuell 
inställning av hastighet 

ja

ja

ja

ja

ja ja

ja

nej
nej

nej

nej

nej

nej

nej

nej

nej

ja

ja
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