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1 Intyg om överensstämmelse
Tillverkare

Systemair AB
Industrivägen 3
SE–739 30 Skinnskatteberg SVERIGE
Tel.: +46 (0)222 44000 Fax: +46 (0)222 44099
www.systemair.se

intygar härmed att följande produkt:
ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion, SAVE VTR 150/K

Intyget gäller endast för produkten i det skick i vilket den levererats och installerats vid anläggningen i enlighet med medföljande
installationsanvisningar. Intyget omfattar inte komponenter som senare lagts till eller åtgärder som senare vidtagits på produkten.

uppfyller alla tillämpliga krav i nedanstående direktiv.
• Maskindirektivet 2006/42/EG
• Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG
• EMC-direktivet 2004/108/EG
Tillämpliga delar av nedanstående harmoniserade standarder tillämpas.

EN ISO 12100-1 Maskinsäkerhet – grundläggande begrepp, allmänna konstruktionsprinciper – del
1: Grundläggande terminologi, metodik

EN ISO 12100-2 Maskinsäkerhet – grundläggande begrepp, allmänna konstruktionsprinciper – del
2: Tekniska principer

EN ISO 14121-1:2007 Maskinsäkerhet – riskbedömning – del 1: Principer

EN 13857 Maskinsäkerhet – Skyddsavstånd för att hindra att armar och ben når in i
riskområden

EN 60 204-1 Maskinsäkerhet – Maskiners elutrustning – Del 1: Allmänna fordringar

SS-EN 60 335-1 Elektriska apparater för hushåll och liknande – säkerhet del 1: Allmänna fordringar

EN 60 335-2-40 Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2–40:
Särskilda fordringar på elektriska värmepumpar, luftkonditioneringsapparater
och avfuktare

EN 60529 Kapslingsklasser för elektrisk materiel (IP-beteckning)

EN 50366:2003 Hushållsapparater och liknande bruksföremål – Mätning och bestämning av
elektromagnetiska fält

EN 50 106 Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Anvisningar
för tillverkningskontroll av apparater som omfattas av EN 60 335-1 och EN 60 967

SS-EN 60 034-5 Roterande elektriska maskiner – Del 5: Kapslingsklasser för elektriska maskiner
(IP-beteckning)

SS-EN 61000-6-2 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 6–2: Allmänna normer – immunitet i
industriella miljöer

EN 61000-6-3 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 6-3: Allmänna normer –
emissionsnivåer för hushåll, handel och lätt industri

Fullständig teknisk dokumentation finns tillgänglig.

Skinnskatteberg, 2013-02-01

Mats Sándor

Teknisk direktör
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2 Varning

Fara
• Se till att aggregatet är bortkopplat från elnätet före underhåll och/eller elarbete.

• Arbete med elektriska anslutningar och underhåll får endast utföras av behörig personal och i enlighet
med gällande krav och föreskrifter.

Varning
• Systemet bör ständigt vara i gång och får bara stoppas vid underhåll/service.

• Aggregatet och hela ventilationssystemet ska installeras av behörig personal och i enlighet med
gällande krav och föreskrifter.

• Se upp för vassa kanter vid installation och underhåll. Använd skyddshandskar.

• Risken för personskador kvarstår efter att nätspänningen slagits från, eftersom aggregatets roterande
delar inte stannar omedelbart.

• Kontrollera att alla filter är monterade innan du startar aggregatet.

• Aggregatet får användas endast av personer som antingen själva har erforderlig kunskap om
aggregatets egenskaper och användning, eller står under överinseende av person med sådan
kunskap.

3 Detta dokument
Denna installationshandbok gäller för luftbehandlingsaggregat typ SAVE VTR 150/K (1000 W/500 W),
tillverkade av Systemair AB. Handboken innehåller grundläggande information och rekommendationer
som berör utformning, installation, driftsättning och drift av aggregatet. Syftet är att aggregatet ska fungera
felfritt. Läs handboken noga och följ alla anvisningar och säkerhetsanvisningar för att säkerställa korrekt
användning av och säker funktion hos aggregatet.

4 Produktinformation

4.1 Allmänt
SAVE VTR 150/K är ett ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion med inbyggd roterande
värmeväxlare och integrerad köksfläkt. SAVE VTR 150/K är främst avsedd för mindre lägenheter och
småhus. Aggregatet förser bostadsutrymmen med filtrerad uteluft och för bort luft från kök, badrum
och andra våtrum.

Det finns två modeller: en högermodell (R) och en vänstermodell (L) (figur 1). Vänsterutförandet (L) har
tilluftsutloppet på aggregatets vänstra sida, högerutförandet (R) har tilluftsutloppet på höger sida. Båda
utförandena kan fås med eftervärmningsbatteri på 1000 W eller 500 W.

4.2 Transport och förvaring
SAVE VTR 150/K ska förvaras och transporteras på sådant sätt att det skyddas mot fysiska skador på
paneler, handtag, display med mera. Aggregatet bör täckas så att damm, regn och snö inte kan tränga in
och skada det och dess komponenter. Aggregatet levereras i ett stycke, som innehåller alla nödvändiga
komponenter. Det är inslaget i plast och står på en pall för att underlätta transporten.
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4.3 Tekniska data

4.3.1 Mått och vikt
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Fig. 1 Mått och vikt, vänsterutförande

Modell A B C D E F G

VTR 150/K 5981 596 4702 348 774 720 133
1. Inklusive lucka
2. Inklusive fäste

Modell H I J K L M N Vikt (kg)

VTR 150/K 102 293 99 84 191 237 7 54
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4.3.2 Anslutningar, vänster- och högerutförande

RL

Fig. 2 Vänster- och högerutförande

Position Beskrivning
R Högerutförande (tilluftsanslutningen sitter på aggregatets högra sida, sett

framifrån)

L Vänsterutförande (tilluftsanslutningen sitter på aggregatets vänstra sida, sett
framifrån)

Symbol Beskrivning Symbol Beskrivning

A: Tilluft C: Uteluft

B: Avluft D: Frånluft

Kanalanslutningar: Ø 125 mm
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4.3.3 Effektförbrukning och säkringsstorlek
VTR 150/K kan fås med eftervärmningsbatteri på 1000 W eller 500 W.

Tabell 1: Elektriska data

Eftervärmningseffekt (W) 500 1000

Fläkteffekt (W) 172

Total effektförbrukning (W) 672 1172

Säkring (A) 10

5 Montering
I det här avsnittet beskrivs korrekt installation av aggregatet. För att aggregatet ska fungera felfritt är
det viktigt att det installeras enligt instruktionerna.

5.1 Uppackning
Kontrollera att all beställd utrustning har levererats innan monteringen inleds. Eventuella avvikelser ska
rapporteras till leverantören av Systemair-produkterna.
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5.2 Installation var och hur?
SAVE VTR 150/K ska monteras över en spis.

Fig. 3 VTR 150/K i köksmiljö

A Minsta avstånd mellan skåp (mm) 600

B VTR150/K-aggregatets bredd (mm) 598

C, elspis Minsta avstånd mellan spisens yta och köksfläkt
(mm)

450 (500 rekommenderas)

C, gasspis Minsta avstånd mellan spisens yta och köksfläkt
(mm)

650
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5.3 Installation av SAVE VTR 150/K
1

Förbered ytan där aggregatet ska monteras. Se till att ytan är jämn och vågrät, och kontrollera att den
kan bära aggregatets tyngd. Utför installationen i enlighet med lokala regler och föreskrifter.

2

Sätt fast monteringsfästet (pos. 1) med det
vibrationsdämpande mellanlägget (pos. 2) i
väggen med hjälp av de medföljande skruvarna.
Se till att hålen är lagom stora, så att det går
att skruva fast fästet tätt mot väggen. Fästets
underkant ska sitta 40 mm (H) under aggregatets
översida.

Obs!
Kontrollera att fästet sitter helt vågrätt monterat på
väggen. Använd vattenpass.

3

Lyft aggregatet på plats.

Varning
Se upp för vassa kanter vid installation och
underhåll. Använd skyddshandskar.

Beakta aggregatets vikt vid montering av fästet.

Obs!
Kontrollera med vattenpass att aggregatet sitter
helt lodrätt på väggen. Använd vattenpass.

4

Anslut aggregatet till kanalsystemet. Använd erforderliga tillbehör för att skapa en fungerande
ventilationslösning.

Varning
Aggregatet och hela ventilationssystemet ska installeras av behörig personal och i enlighet med
gällande krav och föreskrifter.
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5.4 Demontering/montering av utvändig front
Den utvändiga fronten är fäst med fyra stift. Demontera genom att föra spärren åt vänster och dra
fronten mot dig.

Montera den utvändiga fronten genom att följa stegen i omvänd ordning.

Fig. 4 Demontering/montering av utvändig front

5.5 Demontering/montering av invändig front
Den invändiga fronten är fäst med fyra skruvar. Lossa skruvarna och dra den invändiga fronten mot dig.

Sätt dit den invändiga fronten och dra åt monteringsskruvarna ordentligt för att förhindra luftläckage.

Obs!
Observera de två gejdskruvarna längst ned på den invändiga fronten när du ska montera den. Dessa
skruvar ska in i de två hålen i det invändiga luckfästet.

Fig. 5 Demontering/montering av invändig front
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6 Driftsättning
Anslut aggregatet till elnätet med hjälp av den medföljande kontakten, och kontrollera att aggregatet
startar som det ska.

6.1 Manöverpanel
Från manöverpanelen görs erforderliga aggregatinställningar.

Det går att ansluta en extern manöverpanel till aggregatet. Manöverpanelen levereras med en 6 m kabel.
Kablar med andra längder kan beställas från leverantören.

I bilden nedan visas manöverpanelen, tillsammans med en kortfattad beskrivning.

1

2
3

4

Fig. 6 Manöverpanel

Position Beskrivning Förklaring
1 Display Visar symboler, menyer och inställningar.

2 Inställningsvred Bläddra i menyer eller ändra inställningar och värden
genom att vrida vredet åt vänster eller höger.

3 Bekräftelseknapp Bekräfta menyval eller inställningar genom att trycka på
den här knappen.

4 Bakåtknapp Används för stega bakåt i menynivåer samt för att
avbryta en påbörjad parameterändring och återställa
parameterns ursprungliga värde.
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6.1.1 Symboler på displayen
Symbol Beskrivning Förklaring

Temp Visar den inställda börtemperaturen. Börtemperaturen
kan ställas in i 6 steg (från tom till helt fylld
temperatursymbol) och kan ändras manuellt med
inställningsvredet.

Bekräfta inställningen med bekräftelseknappen.

Fläkthastighet Visar inställd fläkthastighet. Fläkthastigheten kan
ställas in i fyra steg (Från, Låg, Nom och Hög) med
inställningsvredet. Bekräfta den nya fläkthastigheten
efter avslutad inställning.

A.Fläkt frånslagen.1

B.Låg ventilation: Kan användas när byggnaden ska
stå tom en längre tid.

C.Nominell ventilation: Ger tillräcklig luftväxling under
normala förhållanden.

D.Maximal ventilation: Används för att öka luftflödet vid
behov.

Service Öppna servicemenyn genom att trycka på
bekräftelseknappen.

Larm Öppna larmlistan genom att trycka på
bekräftelseknappen.

1. Fläkten kan stoppas genom att manuellt fläktstopp aktiveras. Se servicemenybeskrivningen under Funktioner.

Obs!
Man. fläktstopp (fläkten stoppas helt) bör normalt inte användas i vanliga bostäder.
Om Man. fläktstopp aktiveras bör aggregatet förses med spjäll i avlufts- och friskluftskanalerna för att
undvika kalldrag och risk för kondens när aggregatet har stoppats.

6.2 Startguide
Startguiden är ett steg för steg-hjälpmedel för konfigurering av aggregatet. Startguiden startas
automatiskt när SAVE VTR 150/Kstartas första gången eller när
• fabriksåterställning gjorts
• nytt kretskort (reservdel) har installerats

I detta fall måste aggregattyp ( SAVE VTR 150/K) anges.
Fläkthastigheten i startguiden kan anges i l/s eller i % med Fläktstyrning.
• Om Luftflöde väljs görs inställningarna i l/s och systemkurvor väljs.
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• Om Hastighet väljs görs inställningarna i %. Systemkurvor kan inte väljas.

6.2.1 Tillvägagångssätt

1. Vrid inställningsvredet för att välja språk och tryck på
bekräftelseknappen

Språk
Språk SVENSKA

2. Välj aggregattyp. Detta val visas endast om nytt
kretskort (reservdel) installerats eller efter återställning till
fabriksinställningar.

Typ
SAVE VTR 150/K

3. Ange datum och tid Tid/datum ÅÅ/MM/DD

Datum: 12/09/12

Tid: 10:00
Veckodag: Lör

4. Välj värmare: Ingen/Elektrisk/Vatten

Obs!
Detta val visas endast efter återställning till fabriksinställningar,
se kapitel 6.2.2, eller om nytt kretskort installerats.

Värmare

Värmare:
Ingen/Elektrisk/Vatten

5. Fläktstyrning.

Vrid på inställningsvredet för att välja den typ av fläktstyrning du
föredrar, Luftflöde (l/s) eller Hastighet (%) och tryck på
bekräftelseknappen.

Driftsättning med %, se steg 7.

Obs!
Systemkurvor kan inte väljas när Hastighet valts.

Obs!
Se kapitel 9.3.2 6.3 för mer information innan du ställer in
systemkurvorna.

Denna funktion gör det möjligt att kompensera aggregatet för
systemmottrycket, så att rätt luftflöde erhålls.

Tilluftsfläkt (Supply Fan, SF): Möjligt inställningsområde: 1–20.
För filter typ G3: 1–10, för filter typ F7: 11–20.
Standardinställning: 4

Frånluftsfläkt (Extract Fan, EF): Möjligt inställningsområde: 1–10.
Standardinställning: 4

Obs!
De fabriksmonterade filtren är av filterkvalitet F7 för tilluftsfiltret
och G3 för frånluftsfiltret.
Luftfilter är tillbehör och kan beställas från montören eller lämplig
maskinförnödenhetsleverantör.

Filtertyp anges på en dekal upptill på filtret.

Fläktstyrning, Luftflöde

Systemkurva

EF: 1–10
SF: 1–20
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Luftflöde
l/s

EF SF

Nom 45 45
Hög 89 89

6. Här kan du ställa om till- och frånluftsluftflödet mellan lägena
Nom., Hög och Låg. Luftflöde i l/s.

Tryck på bekräftelseknappen efter avslutad inställning.

Låg 23 23
Hastighet
%

EF SF

Nom 50 50
Hög 100 100

7. Här kan du ställa om till- och frånluftsfläkthastigheten mellan
lägena Nom., Hög och Låg. Fläkthastighet i %. Systemkurvor
kan inte väljas.

Tryck på bekräftelseknappen efter avslutad inställning.

Låg 25 25

6.2.2 Fabriksåterställning
Följ anvisningarna nedan för att, om så behövs, utföra fabriksåterställning.

1. Gå till servicemenyn genom att välja
servicesymbolen på displayen och trycka på
bekräftelseknappen.

2. Gå till lösenordsfältet och skriv in lösenordet.
Standardinställt lösenord är 1111.

Stega fram siffrorna en i taget med hjälp av
inställningsvredet och bekräfta sedan varje siffra
med bekräftelseknappen. Välj NEJ för att inte låsa
systemet.

Lösenord
Lösenord XXXX
Låst JA/NEJ

3. Gå till Funktioner och välj Fabriksåterställning. Funktioner

—> Fabriksåterställning

4. Vrid vredet tills JA visas och tryck på
bekräftelseknappen.

Fabriksåterställning

Verkligen återställa? JA/NEJ

5. ACCEPTERAD visas på displayen. ACCEPTERAD

6. Startguiden startar efter cirka 10 sekunder.

6.3 Systemkurvor
Ett system kräver olika tryck vid olika luftflöden och detta kan återges med en systemkurva.
Skärningspunkten mellan systemlinjen och fläktkurvan är aggregatets driftpunkt. Den visar vilket
luftflöde som systemet kommer att ha. Varje tryckförändring i ventilationssystemet ger upphov till en
ny systemkurva.

K-faktorn är en konstant som är oförändrad genom samma systemkurva. Om K-faktorn och systemtrycket
är kända kan luftflödet beräknas. Om det faktiska tryckfallet i systemet är större eller mindre än beräknat
kommer driftpunkten och luftflödet att bli annorlunda än förväntat.
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6.3.1 Flödesinställningar tilluft, filter typ G3

Fig. 7 Flödesinställningar tilluft, filter typ G3

Systemkurva K-faktor (l/s)

1 13,22

2 7,73

3 5,54

4 4,32

5 3,44

6 2,70

7 2,16

8 1,75

9 1,32

10 0,96
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6.3.2 Flödesinställningar tilluft, filter typ F7

Fig. 8 Flödesinställningar tilluft, filter typ F7

Systemkurva K-faktor (l/s)

11 11,77

12 6,61

13 4,65

14 3,58

15 2,86

16 2,29

17 1,82

18 1,43

19 1,10

20 0,80
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6.3.3 Flödesinställningar frånluft, filter typ G3

Fig. 9 Flödesinställningar frånluft, filter typ G3

Systemkurva K-faktor (l/s)

1 12,35

2 6,94

3 5,00

4 3,84

5 3,06

6 2,47

7 1,97

8 1,55

9 1,18

10 0,86

6.4 Inställning av fläkthastighet
Fläkthastigheten kan anges i l/s, m3/h eller i %.
• Om Luftflöde väljs i servicemenyn görs inställningarna i l/s och systemkurvor väljs.
• Om Hastighet väljs i servicemenyn görs inställningarna i %. Systemkurvor kan inte väljas.
Fläkthastigheten kan ställas in i fyra lägen: Från, Låg, Nom. och Hög. Inställningen styr utsignalerna till
tillufts- och frånluftsfläktarna. Fabriksinställt flöde för respektive hastighetsläge är:
• Från: 0 l/s
• Låg: 18 l/s eller 25 %.
• Nom: 30 l/s eller 50 % (vid cirka 70 Pa).
• Hög: 62 l/s eller 100 %.
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Dessa flöden kan du ställa om på servicenivån. Se översikten över servicemenyn (kapitel 8.5) under
Funktioner.

Obs!
Man. fläktstopp (fläkten stoppas helt) bör normalt inte användas i vanliga bostäder.
Om Man. fläktstopp aktiveras bör aggregatet förses med spjäll i avlufts- och friskluftskanalerna för att
undvika kalldrag och risk för kondens när aggregatet har stoppats.

Fläkten kan sättas till AV genom att Man. fläktstopp aktiveras. Se översikten över servicemenyn (kapitel
8.5) under Funktioner.

6.4.1 Fläkthastighet, inställningsförfarande

1. Gå till servicemenyn med hjälp av inställningsvredet.

2. Skriv in lösenordet för servicenivån. Standardinställt lösenord är
1111. Stega fram siffrorna en i taget med hjälp av inställningsvredet
och bekräfta sedan varje siffra med bekräftelseknappen. Välj NEJ
för att inte låsa systemet.

Lösenord
Lösenord XXXX
Låst JA/NEJ

3. Gå till: Funktioner

Välj: Fläktstyrning

Funktioner

-> Fläktstyrning

4. Vrid på inställningsvredet för att välja den typ av fläktstyrning
du föredrar, Luftflöde (l/s eller m3/h) eller Hastighet (%) och
tryck på bekräftelseknappen.

Fläktstyrning efter hastighet, se steg 7.

Fläktstyrning

Luftflöde
Hastighet

5. Fläktstyrning efter Luftflöde.

Tryck på bekräftelseknappen efter avslutad inställning.

Fläktstyrning
Luftflöde
Systemkurva

Välj systemkurva. SF: 4 EF 4
Luftflöde
l/s

EF SF

Nom 45 45
Hög 89 89

6. När systemkurvor ställts in, tryck en gång på bakåtknappen
och gå till Luftflöde.

Tryck på bekräftelseknappen efter avslutad inställning.

Låg 23 23
Hastighet % EF SF

Nom 50 50
Hög 100 100

7. Fläktstyrning efter Hastighet %.

Tryck på bekräftelseknappen efter avslutad inställning.

Låg 25 25
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6.5 Inställning av avfrostningsnivå
Aggregatet har automatisk avfrostning i två steg, som aktiveras vid risk för isbildning i området runt
värmeväxlaren. Avfrostningsfunktionen kan ställas in i lägena 0–5, beroende på hur aggressiv avfrostning
som krävs (se tabell 1). Standardinställningen från fabrik är läge 0.

Obs!
Värmeväxlaren ska klara låga utetemperaturer. Observera dock att tvåstegsavfrostningen skapar ett
undertryck i byggnaden om isbildning skulle uppstå. Detta undertryck kan orsaka att rök tränger in i
bostaden om man eldar i öppen spis.

Tabell 2: Avfrostningsnivåer

AvfrostningslägeRelativ luftfuktighet
inomhus1

Beskrivning

0 Avfrostningsfunktionen är avaktiverad.

1 Minimal, < 20 % Torra områden, som lagerlokaler där få människor uppehåller
sig eller industribyggnader där vatten inte används i
tillverkningsprocessen.

2 Låg, 30–40 % Kontorsbyggnader.

3 Normal, 40–60 % Lägenheter eller hus med normal luftfuktighet.2

4 Hög, 60–80 % Lägenheter eller hus med hög luftfuktighet.

5 Mycket hög, över 80 % Byggnader med mycket hög fuktighetsnivå
1. Relativ fuktighet i frånluften vid låga utetemperaturer.
2. I nybyggda hus kan högre avfrostningsnivå krävas under den första vintern.

6.5.1 Avfrostningsnivå, inställningsförfarande

1. Gå till servicemenyn med hjälp av
inställningsvredet.

2. Skriv in lösenordet för servicenivån.
Standardinställt lösenord är 1111. Stega
fram siffrorna en i taget med hjälp av
inställningsvredet och bekräfta sedan varje siffra
med bekräftelseknappen. Välj NEJ för att inte låsa
systemet.

Lösenord
Lösenord XXXX
Låst JA/NEJ

3. Gå till: Funktioner

Välj: Avfrostning

Funktioner

—> Avfrostning

4. Ställ in önskat läge, 0–5 Avfrostning

Läge 0–5
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6.6 Programmering av veckoprogram
Ställ in veckoschemat enligt anvisningarna nedan.

1. Gå till servicemenyn med hjälp av
inställningsvredet.

2. Skriv in lösenordet för servicenivån.
Standardinställt lösenord är 1111. Stega
fram siffrorna en i taget med hjälp av
inställningsvredet och bekräfta sedan varje siffra
med bekräftelseknappen. Välj NEJ för att inte låsa
systemet.

Lösenord
Lösenord XXXX
Låst JA/NEJ

3. Gå till: Veckoprogram Service
—> Veckoprogram

4. Välj Veckoprogram igen. Veckoprogram

—> Veckoprogram
Fläkthastighet

4. Ställ in veckodag och tid för när du vill att
aggregatet ska vara på Nivå till. Det går att
programmera två perioder per dygn. Övrig tid är
aggregatet på nivå FRÅN.

Veckoprogram

Dag: MÅN
Per 1: 07:00 16:00
Per 2: 00:00 00:00

5. Gå tillbaka till föregående dialogruta med hjälp
av bakåtknappen och gå ner till Fläkthastighet.

Veckoprogram

Veckoprogram
—> Fläkthastighet

7. Ange med vilken hastighet fläkten ska gå på
Nivå till. Du kan välja mellan Låg, Nom och Hög.

Ange med vilken hastighet fläkten ska gå på Nivå
från. Du kan välja mellan Från, Låg, Nom och Hög.

Obs!
Om elektriskt eftervärmningsbatteri är installerat
och aktivt och du stänger av aggregatet från
manöverpanelen, till exempel genom att välja
från, eller om aggregatet går till nivå Från i
veckoschemat, kommer fläktarna att fortsätta
köras i 3 minuter innan de stannar – detta för att
förhindra att överhettningsskyddets givare löser ut
av värmaren.

Fläkthastighet

Nivå till: Låg/Nom/Hög
Nivå från: Från/Låg/Nom/Hög

8. Gå tillbaka med bakåtknappen tills du kommer
till huvudmenyn.
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6.7 Forcerad drift
Det är möjligt att programmera den extratid aggregatet ska köras när driftförhållandena inte stämmer
överens med veckoprogrammets inställningar.

1. Gå till servicemenyn med hjälp av
inställningsvredet.

2. Skriv in lösenordet för servicenivån.
Standardinställt lösenord är 1111. Stega
fram siffrorna en i taget med hjälp av
inställningsvredet och bekräfta sedan varje siffra
med bekräftelseknappen. Välj NEJ för att inte låsa
systemet.

Lösenord
Lösenord XXXX
Låst JA/NEJ

3. Gå till: Forcerad drift Service
Forcerad drift

4. Ange antal minuter aggregatet ska
köras i förlängt/forcerat driftläge. Möjligt
inställningsområde: 0–240 minuter.

Ange fläkthastigheten för det här läget. Du kan
välja mellan Låg, Nom och Hög.
Standardinställning: Nom.

Forcerad drift

Minuter: 0

Fläkthastighet: Nom.

6.8 Extrafunktioner
Aggregatet har ett antal extra till/från-funktioner. Dessa kan aktiveras med externa omkopplare som kan
anslutas till de digitala ingångarna på huvudkretskortet (se elschemat).

Möjligheterna nedan finns.

• Digitala ingångar 1 och 3: Om man ansluter omkopplare till ingångarna kan man från manöverpanelen
välja tre specialinställningar för individuell fläkthastighet, för anpassning till tillfälliga ändringar av
byggnadens behov (till exempel kan frånluftfläktens hastighet behöva minskas om man eldar i en
öppen spis).

Den digitala ingången DI 3 är förberedd och redan ansluten internt, för enkel åtkomst på aggregatets
översida. Se kapitel 6.8.

• Digital ingång 4: Gör det möjligt att slå till och från det elektriska eftervärmningsbatteriet.

Det elektriska eftervärmningsbatteriet är blockerat vid aktiv ingång.

• Digital in 5: Aktivera forcerad drift med en återfjädrande omkopplare. Vid forcerad drift åsidosätts
den inställda fläkthastigheten. Fläkten går i stället med den hastighet som är inställd i Service->
Forcerad drift. Du kan välja mellan Låg, Nom och Hög för funktionen.

Insignalen beräknas utifrån signalerna från en pulsomkopplare. Om standardomkopplare används,
börjar nedräkningen av den inställda tiden när omkopplaren slås från.

• Digital in 7: Hemma/borta-ingång. Om denna ingång slås till, minskas börvärdet för tilluftstemperaturen
med 10 K. Funktionen används när byggnaden ska stå tom en längre tid. Den fungerar dock inte om
aggregatet har konfigurerats för att användas tillsammans med en varmvattenvärmare.

Vi rekommenderar att DI7 och DI1 eller DI3 parallellkopplas. Om DI7 aktiveras sätts fläkthastigheten till
Låg. Fläkthastighetsinställningarna görs i samband med konfigurering av DI1/DI3.

Se menyalternativen i Översikt över servicemenyn (kapitel 8.5).

SAVE VTR 150/K Installation och Service

2079961 19 Systemair AB



6.9 Elanslutning
SAVE VTR 150/K levereras med all invändig kabeldragning färdig.
Kopplingsboxen sitter på samma sida som aggregatets avluftsutlopp. Kretskortet kan lätt tas ut ur
aggregatet, utan verktyg.

Fig. 10 Kretskortets placering

6.9.1 Kopplingsbox, komponenter
Aggregatet har inbyggd styrning och invändiga kablar. Bilden nedan är en översikt över ingående
komponenter.

Bilden visar kopplingsboxen för VTR150/K-aggregat. Närmare uppgifter finns i elschemat.
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Fig. 11 Kopplingsbox, komponenter

Position Beskrivning
1 Huvudkretskort

2 Kretskort för elektriskt eftervärmningsbatteri

3 Anslutning till extern manöverpanel (ansluts till aggregatets hölje)

4 Nätanslutning mellan huvudkretskortet och kretskortet för elektriskt eftervärmningsbatteri

5 Plintar för AI 1–5 (temperaturgivare) och motorreglering

6 Plintar för externa anslutningar

7 Plintar för nätanslutningar

8 Plintar för digitala ingångar (DI1–DI7)

9 Plintar för intern manöverpanel Används inte i VTR150/K.

10 Plintar för reglerad spänningsförsörjning till elektriskt eftervärmningsbatteri
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6.9.2 Externa anslutningar på kretskortet
Plintar för anslutning av extern utrustning finns på huvudkretskortet inne i aggregatet.

Fig. 12 Externa anslutningar på kretskortet

Position Beskrivning Anmärkning
1 Ute-/avluftsspjäll Slutande kontakt, 1-fas, 230 V, max. 1 A

2 Ute-/avluftsspjäll Referens

3 Ute-/avluftsspjäll Brytande kontakt, 1-fas, 230 V, max. 1 A

4 Anslutning till externt larm Slutande kontakt, 24 V, max. 1 A

5 Anslutning till externt larm Referens

6 Anslutning till externt larm Brytande kontakt, 24 V, max. 1 A

7 GND Referens

8 Styrsignal för vattenkylaren (AO1) 0–10 VDC

9 GND Referens

10 Styrsignal för vattenvärmaren (AO2) 0–10 VDC

11 GND Referens

12 Spjäll (AO3) Används ej

6.10 Externa anslutningar ovanpå aggregatet
Två av anslutningarna på huvudkretskortet har kablar som går till kontakterna ovanpå aggregatets hölje:
en anslutning till en extern manöverpanel via en modulär kontakt och en anslutning till DI 3 med möjlighet
att konfigurera fläkthastigheter en i taget via en potentialfri till/från-omkopplare.

1

2 1. Anslutning till extern manöverpanel

2. Anslutning till DI 3 via till/från-omkopplare
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7 Innan systemet startas
När installationen är klar bör följande kontrolleras:
• att aggregatet har installerats enligt med anvisningarna
• Att alla kablar har dragits korrekt
• att alla ute- och avluftsspjäll samt ljuddämpare är installerade och att kanalsystemet är korrekt anslutet

till aggregatet
• att alla kanaler är tillräckligt isolerade och har installerats enligt gällande krav och föreskrifter
• Att intaget för uteluft är placerat med tillräckligt avstånd till föroreningskällor (utblås från köksfläkt,

centraldammsugare eller liknande).
• Att all extern utrustning är ansluten
• att aggregatet är korrekt konfigurerat och driftsatt
• att inställningarna för veckoschemat och fläkthastigheten är korrekt gjorda.

8 Drift

8.1 Inställning av temperatur
Tilluftstemperaturen kan ställas in manuellt i 6 lägen i huvudmenyn, genom att välja temperatursymbolen.
Om elektriskt eller vattenvärmt eftervärmningsbatteri är installerat är temperaturerna: 12,0, 14,5, 17,0,
19,5 och 22,0 °C. Standardinställning är 12,0 °C.
Om eftervärmningsbatteriet är inaktiverat är temperaturerna: 15,0, 16,0, 17,0, 18,0 eller 19,0 °C.
Standardinställning är 15,0 °C.

Temperaturnivåerna illustreras av en mer eller mindre fylld temperatursymbol.

Börtemperaturläge 6 indikeras med en helt ofylld temperatursymbol. Detta läge aktiverar sommardriftläget.
Se kapitel 8.3

8.2 Manuell inställning av fläkthastighet
Det går att när som helst ställa in fläkthastigheten manuellt i huvudmenyn. Genom att välja fläktsymbolen
och sedan bekräfta kan du öka eller minska fläkthastigheten i fyra steg: Från, Låg, Nom och Hög.

När du gör det, åsidosätts det programmerade veckoschemat för aggregatet. Ändringen gäller ända till
slutet av den pågående tidsperioden i veckoprogrammet (kapitel 6.6).

Obs!
Fläkten kan stoppas genom att manuellt fläktstopp aktiveras. Se servicemenybeskrivningen under
Funktioner.
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8.3 Manuellt och automatiskt sommarläge
Det manuella sommarläget aktiveras om du väljer lägre temperatur än 12 °C. Temperatursymbolen i
huvudmenyn är då helt tom.

Temp

Om eftervärmningsbatteriet är aktivt stängs det av när det manuella sommarläget aktiveras. Det manuella
sommarläget avbryts automatiskt efter två minuter om tilluftstemperaturen är 5 °C eller lägre.

Om ett vatteneftervärmningsbatteri är installerat och aktivt, avbryts det manuella sommarläget om utelufts-
eller tilluftstemperaturen är 5 °C eller lägre.

Aggregatet växlar automatiskt mellan vinterdrift med värmeåtervinning och sommardrift utan
värmeåtervinning.

8.4 Kylåtervinning
Kylåtervinningen aktiveras när uteluften är varmare än frånluften och tilluftens ärtemperatur överstiger
dess börtemperatur. Det innebär att värmeregleringsprocessen blockeras.
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8.5 Översikt över servicemenyn
Gå till servicemenyn genom att välja servicesymbolen på displayen.

Menynivå 1 Menynivå 2 Menynivå 3 Förklaring
Service
—> Lösenord

Lösenord
Lösenord XXXX
Låst JA/NEJ

Den här servicenivån når du
genom att ange 1111. Stega
fram siffrorna en i taget med
hjälp av inställningsvredet och
bekräfta sedan varje siffra med
bekräftelseknappen. Om du
väljer NEJ låses systemet upp
och tillåter parameterändringar.

Service
—> Ändra lösenord
Filterperiod
Tid/datum

Ändra lösenord
Nuvarande XXXX
Nytt XXXX
Bekräfta XXXX

Ange nytt lösenord vid behov.

Om du glömt eller tappat
bort det nya lösenordet, kan
du fortfarande komma till
servicenivån genom att ange
8642. Det åsidosätter det
lösenord som ställts in tidigare.

Service
Ändra lösenord
—> Filterperiod
Tid/datum

Filterperiod

Tid för byte: 12
månader

Återställ NEJ/JA

Visar det tidsintervall som är valt
för byte av filter.

Ställ in återställningen för
filterperioden på ja när du är klar
med filterbytet.

Ange vilket tidsintervall som ska
gälla för filterbytena.

Service
Ändra lösenord
Filterperiod
—> Tid/datum

Tid/datum ÅÅ/MM/DD

Datum: 12/09/12

Tid: 10:00
Veckodag: Lör

Visar inställt datum och klockslag.

Ange korrekt datum och
klockslag.

Service
—> Forcerad drift
Veckoprogram
Fläkthast. Logg

Forcerad drift

Minuter: 0

Fläkthastighet:
Nom.

I denna dialogruta kan du
programmera den extratid
aggregatet ska köras när
driftförhållandena inte stämmer
överens med veckoschemats
inställningar.

Visar inställd tid för
förlängd/forcerad drift.

Visar inställd fläkthastighet.

Ange antal minuter
aggregatet ska köras i
förlängt/forcerat driftläge. Möjligt
inställningsområde: 0–240
minuter

Ange fläkthastigheten för
det här läget. Du kan välja
mellan Låg, Nom och Hög.
Standardinställningen är Nom.
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Menynivå 1 Menynivå 2 Menynivå 3 Förklaring
Veckoprogram

—> Veckoprogram
Fläkthastighet

Veckoprogram

Dag: MÅN
Per 1: 07:00 16:00
Per 2: 00:00 00:00

Programmera hur aggregatet ska
köras enligt veckoschemat. Det
går att ställa in två perioder per
dygn.

Ange veckodag och tidsintervall
under vilka aggregatet ska vara
i TILL-läge.

Service
Forcerad drift
—> Veckoprogram
Fläkthast. Logg

Veckoprogram

Veckoprogram
—> Fläkthastighet

Fläkthastighet

Nivå till: Låg/Nom/Hög
Nivå från:
Från/Låg/Nom/Hög

I denna dialogruta kan
du ange fläktarnas TILL-
och FRÅN-hastighet i
veckoprogrammet.

Ställ in TILL-nivån.
Du kan välja mellan Låg, Nom
och Hög. Standardinställningen
är Nom.

Ställ in FRÅN-nivån.
Du kan välja mellan
FRÅN, Låg, Nom och Hög.
Standardinställningen är Låg.

Service
Forcerad drift
Veckoprogram
—> Fläkthast. Logg

Fläkthast. Logg

Nivå: 1–5
Återställ: NEJ/JA
SF: 140 /140
EF: 140 /140

Använd den här dialogrutan för att
se hur fläktarna har arbetat under
den tid (h) de har varit aktiva.

Varvtal visas med 5 olika nivåer:

• Nivå 1: 0 %

• Nivå 2: 1–29 %

• Nivå 3: 30–44 %

• Nivå 4: 45–59 %

• Nivå 5: 60–100 %

Välj respektive nivå för att se hur
många timmar fläkten arbetat
med varje nivå.

Återställ: Ja nollställer tid SF och
tid EF i den vänstra kolumnen
för samtliga nivåer. Räkningen
fortsätter i den högra kolumnen.
Den kan inte nollställas.

Obs!
Fabriksåterställning (se
Funktioner/Fabriksåterställning)
påverkar inte den här funktionen.
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Menynivå 1 Menynivå 2 Menynivå 3 Förklaring
Funktioner

—> Värmare/Kylmoduk
Frysvakt
Systemkurva

Värmare/kylmodul

Värmare:
Ingen/Elektrisk/Vatten
Kylmodul: None/Water

I denna dialogruta kan du ställa
in aggregatet på värme och/eller
kyla.

Ställ in Värmare på None,
Electrical eller Water.

Ställ in Kyla på None eller Water.

Funktioner

Värmare/Kylmodul
—> Frysvakt
Systemkurva

Frysvakt

Larmgränsvärde: 7 °C

Visar inställt larmgränsvärde
i °C för det installerade
varmvattenbatteriets frysvakt.

Ange larmgräns i °C.
Standardinställningen är 7
°C.

Funktioner

Värmare/Kylmodul
Frysvakt
—> Systemkurva

Systemkurva

EF: 1–10
SF: 1–20

Denna funktion gör det möjligt
att kompensera aggregatet för
systemmottrycket, så att rätt flöde
erhålls.

Se kapitlet Flödesinställningar.

Service
Veckoprogram
Fläkthast. Logg
—> Funktioner

Funktioner

—> Luftflöde
Luftflödesenhet
Man. fläktstopp

Luftflöde l/s EF SF

Nom 45 45
Hög 89 89
Låg 23 23

I denna dialogruta kan du ange
fläkthastigheten l/s. Det går att
ställa in hastigheten separat för
varje fläkt
(EF = avluftsfläkt, SF =
tilluftsfläkt).

Ange fläkthastigheten för EF och
SF för varje steg (Låg, Nom och
Hög).

Funktioner

Luftflöde
—> Luftflödesenhet
Man. fläktstopp

Luftflödesenhet

l/s
m3/h

Standardinställningen är l/s.

Funktioner

Luftflöde
Luftflödesenhet
—> Man. fläktstopp

Man. fläktstopp

Tillåt man. stopp J/N

Ange om aggregatets fläktar ska
kunna slås från manuellt från
manöverpanelen.

Välj J eller N.

Om du väljer J, kommer du att
kunna slå från fläktarna genom
att vrida inställningsvredet tills
fläktsymbolen är helt tom.

Funktioner

—> Analog in
Analog ut
Digital in

Analog in

1: SS 20.0
2: ETS 23.0
3: Inaktiv
4: OT/FPS 20.0
5: OS 10.5

Visar analoga ingångar från
aktiva temperaturgivare.

SS: Temperaturgivare för tilluft.

ETS: Temperaturgivare för
frånluft.

OT/FPS: Givare för
överhettningsskydd/frysvakt.

OS: Temperaturgivare för uteluft.

Funktioner

Analog in
—> Analog ut
Digital in

Analog ut

A01
auto/manuell/från 0,0 V
A02
auto/manuell/från 7,3 V
A03
auto/manuell/från 0,0 V

Visar aktuella analoga
utgångar om 0–10 V till
varm-/kallvattenställdonet.

Sätt AO1 (analog utgång
till varmvattenställdonet)
till auto, manuell eller från.
Standardinställningen är från.

Sätt AO2 (analog utgång
till kallvattenställdonet) till
auto, manuell eller från.
Standardinställningen är från.

AO3 Används ej.
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Menynivå 1 Menynivå 2 Menynivå 3 Förklaring
Funktioner

—> Digital in
Konfig. DI1–3
DI4–7

Digital in

DI1 TILL/FRÅN
DI2 TILL/FRÅN
DI3 TILL/FRÅN
DI4 TILL/FRÅN
DI5 TILL/FRÅN
DI6 TILL/FRÅN
DI7 TILL/FRÅN

Visar aktuell inställning för den
digitala ingången till eller från

DI1: Fläktkonfiguration

DI2: Reglering av köksfläkt

DI3: Fläktkonfiguration

DI4: Värmare avaktiverad

DI5: Förlängd/forcerad drift

DI6: Rotorgivare

DI7: Hemma/borta

Funktioner

Digital in
—> Konfig. DI1–3
DI4–7

Konfig. DI1–3

1 SF hög EF nom.
2 SF från EF låg
3 SF hög EF hög

I denna dialogruta kan du ange
hur fläktarna ska reagera på tre
olika digitala ingångar när de
slås till eller från (inställningarna i
kolumnen till vänster är exempel).

Omkopplarna måste vara
fysiskt anslutna till plintarna på
huvudkretskortet för att de olika
funktionerna ska kunna aktiveras.
Närmare information finns i
elschemat.

Ställ in tilluftsfläkten (SF) och
frånluftsfläkten (EF) på Från,
Låg, Nom eller Hög för de digitala
ingångarna 1–3.
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Menynivå 1 Menynivå 2 Menynivå 3 Förklaring
Funktioner

Digital in
Konfig. DI1–3
—> DI4–7

DI4–DI7

4 Värme av
5 Forc.
6 Rotor
7 Hemma/borta

DI4–DI7 är fabriksinställda och
kan inte ändras av användaren.
Nedan följer en kort beskrivning
av respektive funktion.

DI4: Gör det möjligt att slå
till och från det elektriska
eftervärmningsbatteriet. Det
elektriska eftervärmningsbatteriet
är blockerat vid aktiv ingång.

DI5: Aktiverar forcerad drift.
Vid forcerad drift åsidosätts
den inställda fläkthastigheten.
Fläkten går i stället med den
hastighet som är inställd iService
-> Forcerad drift. Du kan
välja mellan Låg, Nom och
Hög för funktionen. Insignalen
beräknas utifrån signalerna
från en pulsomkopplare. Om
standardomkopplare används,
börjar nedräkningen av den
inställda tiden när omkopplaren
slås från.

DI6: Rotorgivare.

DI7: När den här ingången
slås till minskas börvärdet för
tilluftstemperaturen med 10 K.
Funktionen används när
byggnaden ska stå tom en
längre tid.

Vi rekommenderar att DI7 och
DI1 eller DI3 parallellkopplas.
Om DI7 aktiveras, sätts
fläkthastigheten till min.
Fläkthastighetsinställningarna
görs i sambandmed konfigurering
av DI1/DI3.

Obs!
Funktionen Hemma/borta
fungerar inte om Vattenvärmare
är aktiverat.

Funktioner

—> Digital ut
Avfrostning
Modbus

Digital ut

1: SF 67 %
2: EF 67 %
3: Rot TILL/FRÅN
4: LARM J/N
5: Fukt J/N
6: Elvärme J/N

Visar de digitala utgångarnas
1–5 inställningar (inställningarna i
kolumnen till vänster är exempel).

1: SF 67 %: Inställd hastighet
för tilluftsfläkten (visas i % av
maximihastigheten).

2: EF 67 % Inställd hastighet
för frånluftsfläkten (visas i % av
maximihastigheten).

3: Visar om rotorn är aktiv eller
inte.

4: Larm J/N: Anger om
sum.larmet är aktivt eller inte.

5: Fukt FRÅN:
Utelufts-/avluftsspjället är till-
eller frånslaget (230 V-signalrelä).

6: Elvärme J/N: Anger om det
elektriska eftervärmningsbatteriet
är aktivt eller inte.
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Menynivå 1 Menynivå 2 Menynivå 3 Förklaring
Funktioner

Digital ut
—> Avfrostning
Modbus

Avfrostning

Läge 0–5

Använd den här dialogrutan för
att ange hur aggressivt du vill att
avfrostningsfunktionen ska köras
(kapitel 6.5).

Funktioner

—> Modbus
Fabriksåterställning

Modbus

Adress 1
Överf.hast. 9600/19200
Paritet Ingen/Jämn/Udda

Information om
Modbus-kommunikation
och -variabler finns i
Modbus-användarhandboken
för bostadsaggregat
i onlinekatalogen på
www.systemair.com.

Funktioner

Modbus
—>
Fabriksåterställning

Fabriksåterställning

Verkligen återställa?
JA/NEJ

Använd den här dialogrutan
för att gå tillbaka till
fabriksinställningarna.

Välj ja eller nej.

Obs!
Återställningen innebär att alla
personliga inställningar du gjort
för aggregatet försvinner.

Service
—> Språk
Versioner
Larm

Språk

Språk SVENSKA

I denna dialogruta kan du välja
språk för menytexterna.

Ange språk genom att vrida
inställningsvredet.

Service
Språk
—> Versioner
Larm

Version VR150

CD EC
Appl. 1.08.00
1.22.00
Boot 1.00.01
1.01.00

Visar aktuell
programvaruversion.

Service
Språk
Versioner
—> Larm

Larm

Fläkt J
Em T/Frost N
Damp J
Pb-fel N
Temp N
Filter J

Visar larmlistan och vilka larm
som har löst ut (anges med J). Se
larmlistan (kapitel 9.4.1).

9 Service

9.1 Varning

Fara
• Säkerställ att spänningsmatningen är bruten före underhållsarbete och elarbete.

• Arbete med elektriska anslutningar och underhåll får endast utföras av behörig personal och i enlighet
med gällande krav och föreskrifter.
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Varning
• Systemet bör ständigt vara i gång och får bara stoppas vid underhåll/service.

• Risken för personskador kvarstår efter att nätspänningen slagits från, eftersom aggregatets roterande
delar inte stannar omedelbart.

• Se upp för vassa kanter vid underhåll. Använd skyddshandskar.

• Se till att alla filter sitter på plats innan systemet används.

• Aggregatet får användas endast av personer som antingen själva har erforderlig kunskap om
aggregatets egenskaper och användning, eller står under överinseende av person med sådan
kunskap.

9.2 Interna komponenter

1118

1119

1116

1112

1113

1114

1111

1115

1117

11110

11111

1111211113

Fig. 13 Interna komponenter

Position Beskrivning
1 Fäste

2 Externa anslutningar

3 Huvudkretskort

4 Tilluftsfläkt

5 Intern elvärmare (500/1000 W)

6 Frånluftsfilter
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7 Tilluftsfilter

8 Frånluftsfläkt

9 Roterande värmeväxlare

10 Tilluftsgivare

11 Uteluftsgivare

12 Frånluftsgivare

13 Givare för överhettningsskydd

9.3 Komponentbeskrivningar

9.3.1 Fläktar
Fläktarna (pos. 4 och 8, figur 13) har externa rotormotorer av EC-typ, som kan regleras steglöst (20–100
%) var för sig. Motorlagren är permanentsmorda och underhållsfria. Det går att ta bort fläktarna för
rengöring. Mer information finns i Användarhandboken.

9.3.2 Filter
De fabriksmonterade filtren är av filterkvalitet G3 för både tilluftsfiltret och frånluftsfiltret. Filtren
måste bytas ut när de blivit smutsiga. Nya filtersatser kan beställas från montören eller lämplig
maskinförnödenhetsleverantör.

Filterkvalitet F7 kan installeras för tilluftsfiltering.
Filtertyp anges på en dekal upptill på filtret.

Obs!
Om filter typ F7 används i stället för G3 måste systemkurvan för tilluftsfläkten (SF) ändras:

För filter typ G3: 11–20. För filter typ F7: 1–10. Se kapitel 9.3.2 6.3

9.3.3 Värmeväxlare
SAVE VTR 150/K är utrustad med en högeffektiv roterande värmeväxlare. Det innebär att den önskade
tilluftstemperaturen vanligtvis kan upprätthållas utan att extra värme behöver tillföras.

Det går att ta bort värmeväxlaren för rengöring och underhåll. Mer information finns i Användarhandboken.

9.3.4 Kretskort
Huvudkretskortet (pos. 3, figur 13) styr aggregatets funktioner och inställda temperaturer. Det går att
ansluta externa tillbehör till plintarna på kretskortet. Närmare uppgifter finns i elschemat.

9.3.5 Temperaturgivare
Aggregatet levereras med fyra temperaturgivare (NTC, 10 kΩ vid 25 °C) som är placerade inuti
motsvarande luftkammare.

Givarna är anslutna till huvudkretskortet. Närmare uppgifter finns i elschemat.
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9.3.6 Elektriskt eftervärmningsbatteri
Eftervärmningsbatteriet aktiveras med ett relä och slås till om tilluftstemperaturen ligger 2 °C under
börvärdet. Det slås från om ett eller flera av villkoren nedan är uppfyllda.

1. Tilluftstemperaturen ligger 2 °C eller mer över börvärdet.

2. Överhettningsskyddet har löst ut eller givaren inte fungerar korrekt.

3. Katastroftermostaten har löst ut eller är trasig.

4. Tilluftsgivaren är i feltillstånd.

5. Tilluftsfläkten är inte i gång.

6. Värmaren har inte aktiverats i menyn.

9.3.7 Återställningsknapp för överhettningsskydd
Låg tilluftstemperatur kan vara ett tecken på att överhettningsskyddet har löst ut. Överhettningsskyddet
kan återställas genom att trycka på återställningsknappen.

9.3.8 Elektriskt eftervärmningsbatteri
Eftervärmningsbatteriet aktiveras med ett relä och slås till om tilluftstemperaturen ligger 2 °C under
börvärdet. Det slås från om ett eller flera av villkoren nedan är uppfyllda.

1. Tilluftstemperaturen ligger 2 °C eller mer över börvärdet.

2. Överhettningsskyddet har löst ut eller givaren inte fungerar korrekt.

3. Katastroftermostaten har löst ut eller är trasig.

4. Tilluftsgivaren är i feltillstånd.

5. Tilluftsfläkten är inte i gång.

6. Värmaren har inte aktiverats i menyn.

9.3.9 Vatteneftervärmningsbatteri
Vatteneftervärmningsbatteri kan beställas som tillval och styras av den analoga utgången WH (0–10 VDC).
Vattenvärmaren använder AI 4 som frysvakt (OT, Överhettningsskydd, ändras till FPS, Frysvakt, i menyn).

Frysvaktsgivaren bör då utgöras av en påhängsytgivare, fäst på returvattenslangen. Givartyp: TG-A130.

Tilluftsgivaren (SS) vid AI 1 måste bytas ut mot en kanalgivare (går att beställa som tillval). Givartyp:
TG-K360. Närmare uppgifter finns i elschemat.
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Det går endast att använda ett elektriskt eller ett vatteneftervärmningsbatteri åt gången, vilket innebär att
det elektriska eftervärmningsbatteriet inaktiveras om ett vatteneftervärmningsbatteri väljs och tvärtom.

Obs!
Om ett vatteneftervärmningsbatteri är installerat rekommenderar vi starkt att du även installerar ett
uteluftspjäll med fjäderretur.

9.3.10 Vattenkylare
Vattenkylare kan beställas som tillval och styras av aggregatet. Om vattenkylare installeras måste
tilluftsgivaren (SS) vid AI 1 bytas ut mot en kanalgivare (går att beställa som tillval). Givartyp: TG-K360.
Närmare uppgifter finns i elschemat.

9.4 Felsökning
Larm indikeras genom att en varningstriangel med text visas på displayen. Vrid menyinställningsvredet till
varningstriangeln och tryck två gången på bekräftelseknappen för att visa larmet.

Om det uppstår problem bör du alltid kontrollera nedanstående innan du kontaktar en servicetekniker.

Problem Åtgärd
Fläktarna startar inte. 1. Kontrollera om det visas några larm på displayen.

2. Kontrollera att alla säkringar och snabbkopplingar är anslutna (nätmatning
samt snabbkopplingarna för till- och frånluftsfläktarna pos. 4 och 8, figur
13).

3. Kontrollera att veckoprogrammet är i TILL-läge. Veckoprogrammet kan
vara i FRÅN-läge med fläkthastigheten inställd på FRÅN (kapitel 6.6).

4. Kontrollera om någon av de digitala ingångarna 1–3 (DI1–DI3) är aktiv och
inställd på från. Beroende på inställningarna skulle det kunna tvinga en
av eller båda fläktarna att stanna (kapitel 8.5).

Minskat luftflöde. 1. Kontrollera om det visas några larm på displayen.

2. Kontrollera inställningen av fläkthastigheten i manöverpanelen (kapitel
6.4.1).

3. Kontrollera veckoprogrammet (kapitel 6.6).

4. Kontrollera om någon av de digitala ingångarna 1–3 (DI1–DI3) är aktiv och
inställd på från. Beroende på inställningarna skulle det kunna tvinga en
av eller båda fläktarna att stanna (kapitel 8.5).

5. Kontrollera filtren. Behöver filtren bytas ut?

6. Kontrollera diffusorerna/ventilgallren. Behöver diffusorerna/ventilgallren
rengöras?

7. Kontrollera fläktarna och värmeväxlarblocket. Behöver de rengöras?

8. Kontrollera om byggnadens luftintag och takhuv (avluft) är igensatta.

9. Kontrollera om de synliga kanalrännorna är skadade, och om det finns
ansamlingar av damm eller smuts i dem.

10.Kontrollera öppningar i diffusor/ventilgaller.
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Det går inte att styra
aggregatet
(styrfunktionerna har
hakat upp sig).

1. Återställ styrfunktionerna genom att dra ut nätkontakten och vänta i 20–30
sekunder.

2. Kontrollera den modulära kontaktanslutningen mellan manöverpanelen
och huvudstyrkortet.

Låg tilluftstemperatur 1. Kontrollera om det visas några larm på displayen.

2. Kontrollera vad tilluftstemperaturen är inställd på i manöverpanelen.

3. Kontrollera de analoga ingångarna i servicemenyn för att verifiera att
temperaturgivarna fungerar (kapitel 8.5). Gå till Funktioner > Analog
in och verifiera temperaturavläsningarna från temperaturgivarna.

4. Kontrollera att överhettningsskyddets termostat inte har löst ut. Återställ,
om så behövs, genom att trycka på återställningsknappen. Se kapitel
6.2.2.

5. Kontrollera om digital ingång 4 (DI4) är inställd på från. Det kan tvinga
fram avstängning av det elektriska eftervärmningsbatteriet (kapitel 8.5).

6. Kontrollera om frånluftsfiltret måste bytas.

7. Vid mycket låg utetemperatur kan elektriskt förvärmningsbatteri krävas.
Detta går att beställa som tillval.

Vid mycket låg utetemperatur kan elektriskt förvärmningsbatteri krävas.
Detta går att beställa som tillval.

8. Kontrollera balansen mellan tilluft och frånluft

Buller/vibrationer 1.Rengör fläkthjulen.

2. Kontrollera att skruvarna som håller fast fläktarna är ordentligt åtdragna.

3. Kontrollera att vibrationsdämparna sitter fast på aggregatets undersida.

9.4.1 Larmlista

Larm Förklaring Åtgärd
Fläkt Indikerar att det är fel på till- eller

frånluftsfläkten.
Larmet visas på manöverpanelen.

Kontakta montören eller återförsäljaren.

EMT/Frost Indikerar att överhettningsskyddet
har löst ut (om elektriskt
eftervärmningsbatteri är
installerat), eller att frysvakten har
löst ut (om vattenvärmebatteri är
installerat).

När ett larm genereras på grund av att frysvakten har
löst ut händer följande:

• båda fläktarna stannar

• ute- och avluftsspjällen stängs

• vattenventilen öppnas helt (signalspänning 10 V
går ut till ställdonet).

Aggregatet startar igen när vattnet når en temperatur
som är 5 °C högre än den temperatur som är inställd
för frysvakten.

Om överhettningsskyddet löser ut visas ett larm på
manöverpanelen.

Återställ skyddet genom att trycka på den röda
knappen på värmarens framsida.

Kontakta montören eller återförsäljaren om problemet
kvarstår.
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Larm Förklaring Åtgärd
Rotor Indikerar rotorfel. Larmet visas på manöverpanelen.

• Om den roterande värmeväxlaren har stannat.
Kontrollera värmeväxlarrotorns drivrem. Se kapitel
9.5

• Om värmeväxlaren fortfarande roterar, kontrollera
att snabbkopplingen för givaren är ansluten och
att det finns 5–10 mm luftspalt mellan givaren och
magneten.

Justera spalten, om så behövs.

Om larmet kvarstår kan rotorgivaren vara defekt.

Kontakta montören eller återförsäljaren.

Larm
PB-fel

Fel i anslutning till
reläkortet för det elektriska
eftervärmningsbatteriet (om
sådant är installerat och
aktiverat).

Givare för överhettningsskydd,
automatisk återställning (ET2)
kan lösa ut på grund av hög
temperatur.

Larmet visas på manöverpanelen.

Värmaren aktiveras inte.

Om ET2 har löst ut, vänta 10–15 minuter. Kontakta
montören eller återförsäljaren om problemet kvarstår.

Temp En eller flera av
temperaturgivarna fungerar
inte korrekt.

Larmet visas på manöverpanelen.

Kontakta montören eller återförsäljaren.

Filter Dags att byta filter. Larmet visas på manöverpanelen.

Byt filtren enligt instruktionerna i användarhandboken.
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9.5 Byte av rotordrivrem
Om larmet Rotor utlöses (se 9.4.1) kan rotordrivremmen ha skadats eller gått av.

Fig. 14 Rotordrivrem

Ersättningsdrivremmen (1) är justerbar och levereras med en nippel fäst i ena änden.

1. Stoppa aggregatet genom att bryta strömförsörjningen.

2.Öppna och ta bort sidopanelen.

3. Ta bort den trasiga drivremmen.

4. Fäst drivremmen på den roterande värmeväxlaren med tejp och dra runt värmeväxlaren för hand
för att få grepp om remmen.

5. Ta bort tejpen och sätt den ”tomma” änden på nippeln. Tryck ändarna stadigt mot varandra och dra
åt nippeln.

6. Dra på drivremmen över remskivan och dra runt värmeväxlaren för hand. Kontrollera att remskivan
går runt.

Obs!
Om drivremmen slirar är den för lång och behöver kortas. Skär bort 5 mm av drivremmen och gå
till steg 5.

7. Sätt tillbaka och lås sidopanelen och anslut aggregatet till elnätet.

8. Kontrollera att larmet har upphört på manöverdisplayen.

Obs!
Kontrollera rotorgivaren om larmet kvarstår.
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9.6 Märkskylt
Ha aggregatets huvuddata och tillverkningsnummer till hands när du kontaktar servicetekniker. Uppgifterna
finns på märkskylten på aggregatets sida, nära de externa anslutningarna.

1

2 3 4 5

Fig. 15 Märkskylt

Position Beskrivning
1 Produktkod (produktspecifikation)

2 Artikelnummer för produkten

3 Produktionsordernummer

4 Serienummer

5 Tillverkningsdatum (ÅÅ.MM.DD)
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