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1. Beskrivning
NordicPanel är en styrpanel för att styra/reglera 
ventilationsagregaten i Flexits Nordic serien. För att
lägga till tillbehör samt ändra vissa inställningar krävs 
att aggregatet är uppkopplat mot ett nätverk med WIFI
anslutning och att appen FlexitGO används på en 
mobiltelefon eller surfplatta. Appen är gratis och kan 
laddas ner på App-store och Google play.

Blåfärgad symbol indikerar att symbolen är kopplad till 
en funktion, det går att trycka på den, medans symboler 
med övriga färger endast är till för information.

1.1. HASTIGHETER VENTILATION

fyra av dem kan ändras vi NordicPanel. Aktuell hastighet 
visas som en fylld symbol.

Deaktiv Aktiv

AWAY: Detta är ett konstant läge och är avsett för användning när byggnaden  

vara användbart om du precis har kommit ut ur duschen innan du lämnar huset.
Om 

aggregatet växlar från aktuell hastighet till AWAY.

HOME: Detta är ett konstant läge och är avsett  
för normal användning när byggnaden används.

HIGH: Detta kan både vara ett konstant läge och ett tillfälligt  
läge med en fastställd varaktighet. Det är avsett för användning  

när ett högre ventilationsbehov krävs tillfälligt.  

Om  visas ihop med symbolen betyder det att HIGH är timer inställd  
och kommer att gå tillbaka till tidigare hastighet när timern löpt ut. 

FIREPLACE: Detta är endast tillgängligt som ett tillfälligt läge med en fastställd 
varaktighet. Det är avsett för tillfällig användning tillsammans med en eldstad.  

Det skapar ett övertryck i byggnaden för att underlätta för rök att gå  
upp i skorstenen, vilket förhindrar att rök kommer in i byggnaden.

Om  visas ihop med symbolen betyder det att FIREPLACE är timer  
inställd och kommer att gå tillbaka till tidigare hastighet när timern löpt ut. 

COOKER HOOD:

Funktionen aktiveras då automatiskt aktiveras när du använder din spiskåpa. Ikonen 
visas endast när funktionen är aktiverad.

Nordic aggregat som är tillvekade 
efter 1/10-2022 är förberedda för 
NordicPanel från fabrik.

i

För att enklast se om aggregatet är förberett ska 

’’NordicPanel’’.
Det går även att installera NordicPanel på äldre aggregat 
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1.2. TEMPERATURER VENTILATION

NordicPanel, AWAY och HOME.

   

AWAY: Detta läget sätter temperaturbörvärdet för hastighetsmode AWAY.
Kan vara både till och frånluftsreglering beroende på vilken inställning

som är gjord på aggregatet. Tilluftsreglering är standard. Byte av reglertyp görs via
appen FlexitGO. Förklaring av till och frånluftreglering, se kapittel 4.2 

’’Lufttemperatur’’ i bruksanvisningen på FlexitGO 

  

HOME: Detta läget sätter temperaturbörvärdet för hastighetsmode HOME och

Tilluftsreglering är standard. Byte av reglertyp görs via appen FlexitGO.
Förklaring av till och frånluftreglering, se kapittel 4.2 ’’Lufttemperatur’’ 

i bruksanvisningen på FlexitGO.

1.3. VARMVATTEN ECONORDIC W4/WH4 
Inställningar för värme och varmvatten ska göras av 

Deaktiv Aktiv

ECO: Det mest ekonomiska sättet att producera varmvatten. Tankens topp-sensor 
används för att trigga att tanken ska laddas med varmvatten från värmepumpen. Det är 

COMFORT: Ett ekonomiskt sätt att producera varmvatten. 
Tankens mitt-sensor används för att trigga att tanken ska laddas med varmvatten 

så aktiveras extra elvärme för att öka varmvattenproduktionen.

BOOST: Ett temporärt läge med ställbar varaktighet, som kan användas 
när väldigt hög varmvattenförbrukning ska användas. Laddning av varmvatten 

som föregick, Eco eller Comfort. 

1.4. VÄRME ECONORDIC WH4

+0.0

Inställd värmekurva parallell förskjuts uppåt och nedåt i steg om +-0,5. 
Min avvikelse är -10,0 och max +10,0
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2. Skärmar

2.1. HEMSKÄRM NORDIC
Hemskärmen visas som startskärm när aggregatet  
slås på eller när man går från skärmsläckare.  

beroende på inställningar och driftstatus ( kalender, larm 

trycka på dem, övriga färger är endast till för information.

Hemskärm 1

Hemskärm 2

Hemskärm 3

STOPDI

20.0°C

STOPDI

Gå till Meny

 
detta göres via appen FlexitGO

DI
aktiv och överstyr aktuellt hastighetsmode

Gå till info sida, länk till manualen för panelen

Servicelarm aktiv, tryck på symbolen  
för att komma till larm menyn

A-larm aktiv, tryck på symbolen  
för att komma till larm menyn

Temperaturregleringen är inställd på tilluft.  
För att växla reglertyp använd appen FlexitGO

Temperaturregleringen är inställd på frånluft.  
För att växla reglertyp använd appen FlexitGO

20°C Inställt börvärde för temperaturen.  
Tryck för att ändra

Co2 reglering är aktiv

Avfuktningsregulering är aktiv

Avfrostning av återvinnaren är aktiv

Frikyla är aktiv

Hastighetsmode AWAY, tryck för att växla hastighet

Hastighetsmode AWAY är aktiv

via digital ingång och kan inte ändras via panelen

Hastighetsmode AWAY är aktiv 
och styrs via en digital ingång

Hastighetsmode HOME, tryck för att växla hastighet

Hastighetsmode HOME är aktiv

via digital ingång och kan inte ändras via panelen

Hastighetsmode HOME är aktiv 
och styrs via en digital ingång

Timer för HIGH mode, aggregat växlar tillbaka till 
föregående hastighet när timern gått ut

STOPDI

Ikoner till hemskärm Nordic

1

1

1

1

2

2

2

2

Statusfält

Ventilation
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Hastighetsmode HIGH, tryck för att växla hastighet

Hastighetsmode HIGH är aktiv

via digital ingång och kan inte ändras via panelen

Hastighetsmode HIGH är aktiv 
och styrs via en digital ingång

Hastighetsmode FIRE PLACE, 
tryck för att växla hastighet

Hastighetsmode FIRE PLACE är aktiv

styrs via digital ingång och kan inte ändras via panelen

Hastighetsmode FIRE PLACE är aktiv 
och styrs via en digital ingång

2.2. HEMSKÄRM ECONORDIC W4
Hemskärmen visas som startskärm när aggregatet slås 
på eller när man går från skärmsläckare. 
Antalet symboler kan variera beroende på inställningar 

kopplade till en funktion, man kan trycka på dem, övriga 
färger är endast till för information.

STOP

DI

1

2
20.0°C

Gå till Meny

 
detta göres via appen FlexitGO

DI
aktiv och överstyr aktuellt hastighetsmode

STOP Hastighetsmode STOP är aktiv.

Gå till info sida, länk till manualen för panelen

Ikoner till hemskärm EcoNordic WH4

1

3

Servicelarm aktiv, tryck på symbolen  
för att komma till larm menyn

A-larm aktiv, tryck på symbolen  
för att komma till larm menyn

Symbol som indikerar ventilationsdelen i panelen

Temperaturregleringen är inställd på tilluft.  
För att växla reglertyp använd appen FlexitGO

Temperaturregleringen är inställd på frånluft.  
För att växla reglertyp använd appen FlexitGO

20°C Inställt börvärde för temperaturen.  
Tryck för att ändra

Co2 reglering är aktiv

Avfuktningsregulering är aktiv

Avfrostning av återvinnaren är aktiv

Frikyla är aktiv

Hastighetsmode AWAY, tryck för att växla hastighet

Hastighetsmode AWAY är aktiv

via digital ingång och kan inte ändras via panelen

Hastighetsmode AWAY är aktiv 
och styrs via en digital ingång

Hastighetsmode HOME, tryck för att växla hastighet

Hastighetsmode HOME är aktiv

via digital ingång och kan inte ändras via panelen

Hastighetsmode HOME är aktiv 
och styrs via en digital ingång

Timer för HIGH mode, aggregat växlar tillbaka till 
föregående hastighet när timern gått ut

Hastighetsmode HIGH, tryck för att växla hastighet

Hastighetsmode HIGH är aktiv

2 Ventilation

Statusfält
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via digital ingång och kan inte ändras via panelen

Hastighetsmode HIGH är aktiv 
och styrs via en digital ingång

Hastighetsmode FIRE PLACE, 
tryck för att växla hastighet

Hastighetsmode FIRE PLACE är aktiv

styrs via digital ingång och kan inte ändras via panelen

Hastighetsmode FIRE PLACE är aktiv 
och styrs via en digital ingång

en digital ingång

Symbol som indikerar varmvattendelen i panelen

Symbol indikerar varmvattenläge 
ECO valt men i standby

Symbol indikerar varmvattenläge 

Symbol indikerar varmvattenläge ECO vald och är aktiv

Symbol indikerar varmvattenläge 
NORMAL valt men i standby

Symbol indikerar varmvattenläge 
NORMAL valt och aktiv

Symbol indikerar varmvattenläge 
BOOST valt men i standby

Symbol indikerar varmvattenläge BOOST valt och aktiv

Symbol indikerar varmvattenläge 
temporär BOOST valt men i standby

Symbol indikerar varmvattenläge 
temporär BOOST valt och aktiv

Symbol indikerar varmvattenläge legionella aktiv

3

2.3. HEMSKÄRM ECONORDIC WH4
Hemskärmen visas som startskärm när aggregatet 
slås på eller när man går från skärmsläckare. Antalet 
symboler kan variera beroende på inställningar och 

till en funktion, man kan trycka på dem, övriga färger är 
endast till för information.

STOP

DI

1

2

20.0°C

3

0,0
4

Ikoner till hemskärm EcoNordic WH4

1

Gå till Meny

 
detta göres via appen FlexitGO

DI
aktiv och överstyr aktuellt hastighetsmode

STOP Hastighetsmode STOP är aktiv.

Gå till info sida, länk till manualen för panelen

Servicelarm aktiv, tryck på symbolen  
för att komma till larm menyn

A-larm aktiv, tryck på symbolen  
för att komma till larm menyn

2

Symbol som indikerar ventilationsdelen i panelen

Temperaturregleringen är inställd på tilluft.  
För att växla reglertyp använd appen FlexitGO

Temperaturregleringen är inställd på frånluft.  
För att växla reglertyp använd appen FlexitGO

20°C Inställt börvärde för temperaturen.  
Tryck för att ändra

Co2 reglering är aktiv

Avfuktningsregulering är aktiv

Frikyla är aktiv

Avfrostning av återvinnaren är aktiv

Statusfält

Ventilation

Varmvatten
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Hastighetsmode AWAY, tryck för att växla hastighet

Hastighetsmode AWAY är aktiv

via digital ingång och kan inte ändras via panelen

Hastighetsmode AWAY är aktiv 
och styrs via en digital ingång

Hastighetsmode HOME, tryck för att växla hastighet

Hastighetsmode HOME är aktiv

via digital ingång och kan inte ändras via panelen

Hastighetsmode HOME är aktiv 
och styrs via en digital ingång

Timer för HIGH mode, aggregat växlar tillbaka 
till föregående hastighet när timern gått ut

Hastighetsmode HIGH, tryck för att växla hastighet

Hastighetsmode HIGH är aktiv

via digital ingång och kan inte ändras via panelen

Hastighetsmode HIGH är aktiv 
och styrs via en digital ingång

Hastighetsmode FIRE PLACE, 
tryck för att växla hastighet

Hastighetsmode FIRE PLACE är aktiv

styrs via digital ingång och kan inte ändras via panelen

Hastighetsmode FIRE PLACE är aktiv 
och styrs via en digital ingång

och styrs via en digital ingång

3

Symbol som indikerar värmedelen i panelen

0,0

Symbol som indikerar varmvattendelen i panelen

Symbol indikerar varmvattenläge 
ECO valt men i standby

Symbol indikerar varmvattenläge 

Symbol indikerar varmvattenläge ECO vald och är aktiv

Symbol indikerar varmvattenläge 
NORMAL valt men i standby

Symbol indikerar varmvattenläge 
NORMAL valt och aktiv

Symbol indikerar varmvattenläge 
BOOST valt men i standby

Symbol indikerar varmvattenläge BOOST valt och aktiv

Symbol indikerar varmvattenläge 
temporär BOOST valt men i standby

Symbol indikerar varmvattenläge 
temporär BOOST valt och aktiv

Symbol indikerar varmvattenläge legionella aktiv

4

Värme

Varmvatten
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2.4. SKÄRMSLÄCKARE

Ikoner till skärmsläckare Nordic
CO2 reglering är aktiv

Avfrostning av återvinnaren är aktiv

Frikyla är aktiv

Avfuktningsregulering är aktiv

DI
är aktiv och överstyr aktuellt hastighetsmode

detta göres via appen FlexitGO

STOP Stopp är aktiverad

Timer för HIGH eller FIREPLACE mode, aggregatet växlar 
tillbaka till föregående hastighet när timern gått ut.

Hastighetsmode AWAY är aktiv

Hastighetsmode HOME är aktiv

Hastighetsmode HIGH är aktiv

Hastighetsmode FIRE PLACE är aktiv

DI

20.0°C

STOP

Gå till larm menyn för mera info

Gå till larm menyn för mera info

Temperaturregleringen är inställd på tilluft. 

Temperaturregleringen är inställd på frånluft. 

20.0°C som aggregatet reglerar på

DI

20.0°C

Skärmsläckare Nordic

DI

20.0°C

STOP

2.4.2. Skärmsläckare EcoNordic W4

DI

20.0°C

Ikoner till skärmsläckare EcoNordic W4
CO2 reglering är aktiv

Avfrostning av återvinnaren är aktiv

Frikyla är aktiv

Fuktreglering aktiv

DI
är aktiv och överstyr aktuellt hastighetsmode

detta göres via appen FlexitGO

STOP Stopp är aktiverad
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Gå till larm menyn för mera info

Gå till larm menyn för mera info

Timer för HIGH eller FIREPLACE mode, aggregatet växlar 
tillbaka till föregående hastighet när timern gått ut.

Hastighetsmode AWAY är aktiv

Hastighetsmode HOME är aktiv

Hastighetsmode HIGH är aktiv

Hastighetsmode FIRE PLACE är aktiv

Temperaturregleringen är inställd på tilluft. 
För att växla reglertyp använd appen FlexitGO

Temperaturregleringen är inställd på frånluft. 
För att växla reglertyp använd appen FlexitGO

20.0°C som aggregatet reglerar på

2.4.3. Skärmsläckare EcoNordic WH4

DI

20.0°C

STOP

-1,0

DI

20.0°C-1,0

Ikoner till skärmsläckare EcoNordic W4
CO2 reglering är aktiv

Avfrostning av återvinnaren är aktiv

Frikyla är aktiv

Fuktreglering aktiv

DI
är aktiv och överstyr aktuellt hastighetsmode

detta göres via appen FlexitGO

STOP Stopp är aktiverad

Timer för HIGH eller FIREPLACE mode, aggregatet växlar 
tillbaka till föregående hastighet när timern gått ut.

Hastighetsmode AWAY är aktiv

Hastighetsmode HOME är aktiv

Hastighetsmode HIGH är aktiv

Hastighetsmode FIRE PLACE är aktiv

Temperaturregleringen är inställd på tilluft. 
För att växla reglertyp använd appen FlexitGO

Temperaturregleringen är inställd på frånluft. 
För att växla reglertyp använd appen FlexitGO

20.0°C som aggregatet reglerar på

Gå till larm menyn för mera info

Gå till larm menyn för mera info
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2.6. A-LARM
Om ett A-Larm uppkommer medans panelen står i
skärmsparläge växlar panelen till detta läge och 

uppmärksamma larmet. Symbolen och koden visar vilket 
larm som är aktivt. Tryck på ikonen för att komma till 
larmsidan.. 

Ikoner till a-larm 
Gå till Hemskärmen

A-larm aktiv, tryck på symbolen 
för att komma till larm menyn

Ikon och kod som visar aktuellt larm,  
i detta fall utlöst brandtermostat

2.7. INFOSKÄRM
Länk till manualen på Flexits hemsida. Scanna QR-koden 
för att komma till manualen.

Ikoner till infoskärm 
Gå till Hemskärmen

QR-kod som länkar till manualen på Flexits hemsida

2.8. KONFIGURATIONSSKÄRM
Denna skärmen visas om aggregatet är satt i 

uppkopplingen.

Code 2010

2.9. KOMMUNIKATIONSSKÄRM
Denna skärmen visas om panelen inte har kontakten 

kontakt på kabeln.

Modbus

2.5. UNDERHÅLLSLARM

Om ett underhållslarm uppkommer medans
panelen står i skärmsparläge växlar panelen till detta

att uppmärksamma larmet. 
Symbolen och koden visar vilket larm som är aktivt. 
Tryck på ikonen för att komma till larmsidan.

Code 1011

Ikoner till Underhållslarm 

Gå till Hemskärmen

Servicelarm aktiv, tryck på symbolen  
för att komma till larm menyn

Ikon och kod som visar aktuellt larm,  

Code 1011

kontakten med aggregatet.Code 2010
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2.10. ÖVERSIKTSSKÄRM 1

Denna skärmen visar en översikt över samtliga 
temperaturer, hastigheter mm på aggregatet. 
Utseendet varierar beroende på vilka funktioner 

på aggregatet, där kan man
koppla in tillbehör för att
aktivera vissa funktioner

Man kan läsa av status på 
ingångar här. Ingångarna 

funktioner via appen FlexitGO.

10°C

20°C

22°C

15°C

/

25°C

15°C

721 ppm

38%

50%

50%

100%

100%

DI1
DI2
X8

25%

25%

ON/OFF

ON/OFF

25%

ON/OFF

ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF

365

ON OFF

STOP STOP

E
STOP

E
STOP

STOP STOP

50m3/h 50l/s

50m3/h 50l/s
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Ikoner till översiktsskärm 1 
Gå till Hemskärmen

Stega till Översiktsskärm 2

Stega uppåt i menyn

Stega nedåt i menyn

Aktuell uteluftstemperatur

Aktuell tilluftstemperatur

Aktuell frånluftstemperatur

Aktuell avluftstemperatur

Aktuell temperaturreglering: Tilluft

Aktuell temperaturreglering: Frånluft

Min inblåsningstemperatur,  
endast vid temperaturreglering: Frånluft

Max inblåsningstemperatur,  
endast vid temperaturreglering: Frånluft

Indikerar aktuellt värde på CO2-givare  

Indikerar aktuellt värde på fuktgivare  

återvinnaren vid värmeåtervinning

på återvinnaren vid kylåtervinning

Indikerar att elektriskt eftervärme 
batteriet är avvaktiverat

Indikerar pådraget till elektriskt 

Indikerar pådraget till ventilen på 

 på vatten eftervärme batteri

Indikerar pådraget till DX-kylstyrning av/på 

 
Indikerar pådraget till ventilen 

 vattenpumpen på vätskekylan
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Funktion Ikon Status

HIGH
ON på ingången och aktiverad

OFF

HOME
ON på ingången och aktiverad

OFF

AWAY
ON på ingången och aktiverad

OFF

STOP

STOP ON på ingången och aktiverad

STOP OFF

FIREPLACE
ON på ingången och aktiverad

OFF

KITCHEN 
HOOD

ON på ingången och aktiverad

OFF

NÖDSTOPP

E
STOP ON på ingången och aktiverad

E
STOP OFF

CO DETEKTOR
ON

OFF

RÖK 
DETEKTOR

 
ON

 
OFF

 
ON

 
OFF

 
STOP ON Funktionen aktiverad

 
STOP OFF Funktionen avaktiverad

 
ON Funktionen aktiverad

 
OFF Funktionen avaktiverad
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BRANDSPJÄLL

Status:

2.11. ÖVERSIKTSSKÄRM 2

Endast EcoNordic W4
Denna skärmen visar en översikt över funktioner som 
har med varmvatten och värmepumpen att göra.

61.3°C

ON/OFF

Ikoner till översiktsskärm EcoNordic W4

Gå till Hemskärmen

Stega till nästa meny

Stega till föregående meny

 
Aktuell topptemperatur i tanken (varmvatten 

 
Aktuell status på tank

Legionella körning aktiv

Tanken laddas från värmepumpen

 
Aktuell status värmepump

ON/OFF

2.12. ÖVERSIKTSSKÄRM 2

Endast EcoNordic WH4
Denna skärmen visar en översikt över funktioner som 
har med varmvatten, värme och värmepumpen att göra.

61.3°C

ON/OFF

Ikoner till översiktsskärm EcoNordic WH4

Gå till Hemskärmen

Stega till nästa meny

Stega till föregående meny

Stega uppåt i menyn

Stega nedåt i menyn

 
Aktuell status på värmeutgången

18.1°C

14.3°C
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Tur temperatur på värmeutgången

  
Retur temperatur på värmeutgången

 
Aktuell topptemperatur i tanken (varmvatten 

 
Aktuell status på tank

Legionella körning aktiv

Tanken laddas från värmepumpen

 
Aktuell status värmepump

ON/OFF
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2000-2999
2001 A
2002 A
2003 A
2004 A

temperatur
2005 B
2008 A Detektering av för hög temperatur 

på värmepumpens slinga för återup-

2009 A Detektering av för hög temperatur på 

2010 A Detektering av för hög temperatur på 

2011 A
2014 A

2015 A/Ingen A-fel på värmepumpen stoppar AHU

3000-3999 Kodområde för - kommunikation
3001 A/B/Ingen XCU-kommunikationsfel
3003 A/B/Ingen EXCUL-kommunikationsfel
3004 A/B/Ingen QBM-kommunikationsfel
3005 A XCU- eller ECU-kommunikationsfel

Felkod Felkälla
100-1999 Maskinvarurelaterade fel
2000-2999 Applikationsrelaterade fel
3000-3999
9000-9999

Code 2010

2.13. LARMSKÄRM
Här listas alla aktiva larm
För de vanligaste larmen visas utöver felkoden även 
symboler som förklarar vad alarmet innebär. För övriga 
inte fullt så vanliga larm visas endast en felkod. För att få 
en översättning av koderna se tabellerna nedan. 

Ikoner till alarmskärm 
Gå till Hemskärmen

Stega till föregående menyn

Stega till nästa menyn

Stega uppåt i menyn

Stega nedåt i menyn

Bekräfta och återställ larm

För att bekräfta/återställa ett larm, markera larmet som 
ska återställas genom att trycka på det, larmet markeras. 
Tryck därefter på symbolen  för att bekräfta/
återställa larmet.

Larmöversikt 

 för tilluft

 för avluft

 för frånluft

 för utomhusluft

 sensor för frostskyddstemp

 

Code 1003

Code 1002

Code 1001

Code 1004

Code 1005

Code 1006

Code 1007

Code 1008

Code 1010

Code 1020

Code 2010

 motor har fastnat

 rem har gått sönder

 

  

 
Detektering av för hög temperatur 
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Kod # A/B-larm Namn/text
1000-1999 Kodområde för - maskinvara
1001 A
1002 B B6 - Fel på temperaturgivaren för avluft
1003 B B3 - Fel på temperaturgivaren för frånluft
1004 A/B B4 - Fel på temperaturgivaren för utomhusluft

1005 A B5 - Fel på värmeslingans sensor för frostskyddstemp.
1006 B
1007 A/B RMC - Roterande värmeväxlares motor har fastnat

1008 A/B RMC - Roterande värmeväxlares rem har gått sönder
1009 A
1010 A/ingen
1011 A/ingen
1012 B
1020 B
1021 - Reserverad
1022 B
1023 B
1024 B
1025 B
1026 B
1027 B
1028 B
1029 A
1030 B
1031 - Reserverad
1032 B P4 - Fel på tryckgivaren för tilluft
1033 B P5 - Fel på tryckgivaren för frånluft
1034 B
1035 B
1036 A Fel på alla sensorer för lagringstanken för bruksvarmvatten

2 3 4 5

6 7 8

2.14. INNLOGGNINGSSKÄRM
För att komma vidare till inställningsmenyer krävs att 
man loggar in med kod. 

1000

 
För att radera inmatad kod tryck på .

Ikoner till innloggningsskärm

Gå till Hemskärmen

Stega till föregående menyn

Stega till nästa menyn

Radera inmatning

Bekräfta inmatning
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3.2. FLÄKT OCH TEMPERATUR-
INSTÄLLNINGSSKÄRM NORDIC
Ställ in önskat värde på samtliga hastigheter och
temperaturer. Bekräfta sedan med att spara 
inställningar. Temperaturreglering på aggregatet är satt 
till tilluft som standard men kan ändras till
Frånluft via appen FlexitGO.

30%
30%

50%
50%

100%
100%

100%
50%

100%
30%

18.0°C

20.0°C

3. Uppstart
Första gången aggregatet startas upp kommer man till
en igångkörningsmeny där man gör inställningar av 

aggregaten är procent-reglering och för EcoNordic 

3.1. UPPSTARTSSKÄRM
Denna skärmen visas när aggregatet startar upp och in 

NordicPanel
v0.58

Ikoner till uppstartsskärm 
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temperaturinställningsskärm 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Temperaturmode AWAY

  Temperaturmode HOME

Stega uppåt i menyn

Stega nedåt i menyn

Spara inställningar

Stega till nästa menyn

Stega till föregående menyn

31%
30%

 för att 

ändrar hastighet. För att avbryta och inte ändra värde 
tryck på .
Samma procedur gäller för att ändra temperaturmode.
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3.3. FLÄKT OCH TEMPERATUR-
INSTÄLLNINGSSKÄRM ECONORDIC
För att växla mellan m3/h och l/s tryck på 
’m3/h  l/s’. Ställ in önskat värde på samtliga 
hastigheter och temperaturer. Bekräfta sedan med att 
spara inställningar. Temperaturreglering på aggregatet 
är satt till tilluft som standard men kan ändras till
Frånluft via appen FlexitGO.

39l/s
39l/s

67l/s
67l/s

94l/s
94l/s

97l/s
36l/s

97l/s
36l/s

18.0°C

23.5°C

l/sm3/h
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temperaturinställningsskärm 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Temperaturmode AWAY

  Temperaturmode HOME

Stega uppåt i menyn

Stega nedåt i menyn

Spara inställningar

Stega till nästa menyn

Stega till föregående menyn

39l/s
39l/s

 för att 

ändrar hastighet. För att avbryta och inte ändra värde 
tryck på 
Samma procedur gäller för att ändra temperaturmode.
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3.4. TIMERSKÄRM
Här görs inställningar på diverse drift och nedräknings 

nås tryck på  för att bekräfta, värdet skrivs ner till 

och inte ändra värde tryck på .

12M

30m
30m

30m
60m

Ikoner till timerskärm

              12M

                    

                      30m
Driftstimer för hastighetsmode HIGH. När HIGH aktiveras på panelen går aggregatet på inställd timer 

                      30m
Driftstimer för hastighetsmode FIREPLACE. När FIREPLACE aktiveras på panelen går aggregatet på 

                               60m
Nedräkningstimer för hastighetsmode AWAY. När AWAY aktiveras på panelen går aggregatet kvar på 

minuter

                  240m
Driftstimer för varmvattenmode BOOST. Ett temporärt läge med ställbar varaktighet, som kan användas 

                     för att spara eller ångra med  för att återställa värdet

Stega uppåt i menyn

Stega nedåt i menyn

Stega till nästa menyn

Stega till föregående menyn

60m
240m(Endast EcoNordic)
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3.5. VAL AV HEMSKÄRM (ENDAST NORDIC)
Här görs inställningar av vilken hemskärm som ska

Larm och statusmeddelande visas på samtliga 
hemskärmar.

1
2
3

20.0°C

Hemskärm 1

temperaturregleringstyp och börvärde för 
temperatur

Hemskärm 2

AWAY, HOME, HIGH och FIREPLACE

Hemskärm 3

AWAY, HOME, HIGH

Ikoner till val av hemskärm 

Stega till nästa menyn

Stega till föregående menyn
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3.6. VAL AV SKÄRMSLÄCKARE

2.
3.

1
2
3

Skärmsläckare 1

Skärmsläckare 2

Skärmsläckare 3

Ikoner till val av skärmsläckare

Stega till nästa menyn

Stega till föregående menyn

20.0°C20.0°C

20.0°C20.0°C

3.7. INSTÄLLNINGSSKÄRM
Här kan man aktiver/deaktivera elbatteriet för 
eftervärme samt den interna fuktgivaren. 
OBS! Fuktgivare är inte standard på alla modeller. Finns 

givare installerad på aggregatet. 

ON

Stega till nästa menyn

Stega till föregående menyn

Ikoner till fuktinställningsskärm

ON/OFF
Elbatteri för eftervärme 

 ON/OFF

 för att växla mellan ON och OFF. Bekräfta med 
för att spara eller ångra med  för att återställa värdet.

OFF
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3.8. HÅRD/MJUKVARUINFO. SKÄRM

aggregat.

Flexit serial num.

800210-01140

Ikoner till hård/mjukvaruinfo.skärm 

Stega uppåt i menyn

Stega nedåt i menyn

Stega till föregående menyn

panelen samt serienummer på aggregatet.
Tryck på HOME för att gå till vald hemskärm.



28

N O R D I C P A N E L

4. Larmhantering

A-larm:
bekräftas. Om orsaken till A-larmet är löst, kan larmet återställas och ventilationsenheten försöker starta om.

B-Underhåll: Låter ventilationsenheten gå, men enhetens komponenter eller funktioner (till exempel 

funktionen är tillgänglig igen. 

Code 2010

Skärmsläckare

Hemskärm

Status:
Problem upptäcks av styrenheten 

20.0°C

20.0°C

A-Larm skärmsläckare Code 2010

Code 2010

Code 2010

Code 2010

Larm menyn

Status:
Larmet bekräftat på panelen 
men problemet kvarstår

Status:
Larmet är bekräftat på panelen,
problemet har försvunnit/åtgärdats,
men larmet har inte återställts.

Status:
Larmet inte bekräftat, 
problemet försvann/åtgärdades

Manualen:
För att läsa i manualen, tryck pil 
ned och skanna sedan QR-koden.

20.0°C

Larmet visas på olika ställen på de 
olika skärmarna. Tryck på larmikonen 
för att komma till menyn för 
larmhantering.

Larmsymbolen kan ha olika utseende 
beroende på status på larmet. 



A-larm B-underhåll Tillstånd Situation

Larm, inte bekräftat

Larm, bekräftat Problemet kvarstår, men larmet har bekräftats

Inte ett tilstånd för underhåll Normalt, bekräftat Problemet försvann/ åtgärdades, larmet är bekräftat, men inte återställt

Normalt, inte bekräftat Problemet försvann/ åtgärdades, men larmet är inte bekräftat

Åtgärd:
Bekräfta 
larmet genom 
att trycka på 
larmsymbolen 
och bekräfta 
med 

Åtgärd:
Åtgärda felet

Åtgärd:
Återställ 
larmet genom 
att trycka på 
larmsymbolen 
och bekräfta 
med 

Åtgärd:
Bekräfta 
larmet genom 
att trycka på 
larmsymbolen 
och bekräfta 
med 

Code 2010

Status:
Larmet återställt, 
aggregatet startar 
upp igen. Code 2010

Code 2010
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Code 2010

Skärmsläckare

Hemskärm

20.0°C

20.0°C

B-Underhåll skärmsläckare

Larmet visas på olika ställen på de 
olika skärmarna. Tryck på larmikonen 
för att komma till menyn för 
larmhantering.

20.0°C

Status:
Problem upptäcks av styrenheten 

Code 1011

Larm menyn

Status:
Larmet bekräftas på panelen 
men problemet kvarstår

Status:
Larmet inte bekräftat, 
problemet försvann/åtgärdades

Manualen:
För att läsa i manualen, tryck pil 
ned och skanna sedan QR-koden.

Larmsymbolen kan ha olika utseende 
beroende på status på larmet. 

Code 1011

Code 1011
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Åtgärd:
Bekräfta 
larmet genom 
att trycka på 
larmsymbolen 
och bekräfta 
med 

Åtgärd:
Åtgärda felet

Åtgärd:
Återställ 
larmet genom 
att trycka på 
larmsymbolen 
och bekräfta 
med 

Code 1011

Status:
Larmet återställt, 
aggregatet startar 
upp igen. 

Code 1011
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5. Hastighetsinställning

på varav fyra av dem kan ändras via NordicPanel. 
Aktuell hastighet visas som en fylld symbol.  

AWAY: Detta är ett konstant läge och är avsett för användning när byggnaden inte 

användbart om du precis har kommit ut ur duschen innan du lämnar huset.
Om 

aggregatet växlar från aktuell hastighet till AWAY.

HOME: Detta är ett konstant läge och är avsett  
för normal användning när byggnaden används.

HIGH: Detta kan både vara ett konstant läge och ett tillfälligt  
läge med en fastställd varaktighet. Det är avsett för användning  

när ett högre ventilationsbehov krävs tillfälligt.  
Om  visas ihop med symbolen betyder det att HIGH är timer inställd  

och kommer att gå tillbaka till tidigare hastighet när timern löpt ut. 

FIREPLACE: Detta är endast tillgängligt som ett tillfälligt läge med en fastställd 
varaktighet. Det är avsett för tillfällig användning tillsammans med en eldstad. Det 
skapar ett övertryck i byggnaden för att underlätta för rök att gå upp i skorstenen, 

vilket förhindrar att rök kommer in i byggnaden.

COOKER HOOD:  
eller kabelanslutet tillbehör som monteras i din spiskåpa. Detta aktiveras  
när du använder din spiskåpa. Ikonen visas endast när den är aktiverad.

För att växla hastighet måste man stå i hemskärmen, 
tryck på symbolen till den hastighet man vill byta till, 
i detta fallet från AWAY till HOME. Notera att även inställt 
värde för tilluftstemperaturen ändrar sig. 
OBS! Om det inte går att byta hastighet kan det bero 
på att aggregatet är överstyrt från kalender eller fysisk 
ingång.  
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18.0°C 20.0°C

Nordic

20.0°C

20.0°C+0.0

EcoNordic W4 EcoNordic WH4
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6. Temperaturinställning

NordicPanel, AWAY och HOME. 

   

AWAY: Detta läget sätter temperaturbörvärdet för hastighetsmode AWAY.  
 och  frånluftsreglering.

Byte av reglertyp görs via appen FlexitGO.

  

HOME: Detta läget sätter temperaturbörvärdet för hastighetsmode HOME och 
 och  

frånluftsreglering. Byte av reglertyp görs via appen FlexitGO  
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20.0°C 20.0°C

20.0°C 20.0°C

För att ändra börvärdet för temperatur, stå i hemskärmen och tryck på symbolen för temperatur eller grader. 

För att bekräfta tryck på  , för att ångra ändringen tryck på . Panelen återgår till hemskärmen.

Nordic

20.0°C

20.0°C+0.0

EcoNordic W4 EcoNordic WH4

20.0°C
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36

Hemskärm 2

Hemskärm 3

20.0°C

Justering av temp.börvärde

7. Menyöversikt Nordic 

20.0°C

Länk till manualen

-1.9°C

21.0°C

22.0°C

2 3 4 5

6 7 8

v0.57

Översiktsskärm Larmöversikt Inloggning 

Uppstart
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Skärmsläckare

Skärmsläckare      aktivt A-larm Skärmsläckare aktivt Underhållslarm

Popup skärmar

Larmöversikt

20.0°C20.0°C

Code 2010Code 2010 Code 1010Code 1010

Modbus

30%

32%

10M 1

2

3

ON 1

2

3

FW=03.39.03.32
BL=00.05.02.0003
SVS=300.4
SBC=13.24

Timer inställning Hemskärm inställning

Inställningar Skärmsläckare inställning

ON
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8. Menyöversikt EcoNordic 

-1.9°C

21.0°C

22.0°C

Översiktsskärm 2 Larmöversikt

8.1. MENYÖVERSIKT W4

20°C

20.0°C

Länk till manualen

18.1°C

14.3°C

Justering av temp.börvärde

v0.57

Uppstart

Hemskärm



N O R D I C P A N E L

2 3 4 5

6 7 8

39l/s

39l/s

10M

1

2

3

FW=03.39.03.32
BL=00.05.02.0003
SVS=300.4
SBC=13.24

Timer inställning

Skärmsläckare inställning

Skärmsläckare

Popup skärmar

20.0°C

Modbus

20.0°C

ON

Skärmsläckare aktivt A-larm

Skärmsläckare aktivt Underhållslarm

Code 2010Code 2010

Code 1010Code 1010

Larmöversikt

ON
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8.2. MENYÖVERSIKT WH4

20°C
0,0

Länk till manualen

20.0°C

Justering av temp.börvärde

+1,0

Justering av värmeutgången

-1.9°C

21.0°C

22.0°C

v0.57

Larmöversikt

Uppstart

18.1°C

14.3°C

Översiktsskärm 2
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2 3 4 5

6 7 8

39l/s

39l/s

10M

1

2

3

FW=03.39.03.32
BL=00.05.02.0003
SVS=300.4
SBC=13.24

Timer inställning

Skärmsläckare inställning

ON

SkärmsläckareSkärmsläckare aktivt A-larm

Skärmsläckare aktivt Underhållslarm

Popup skärmar

20.0°C
Code 2010Code 2010

Code 1010Code 1010

Modbus

20.0°C

Larmöversikt

ON
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