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INSTALLATION

1 Om denne manual

1.1 Om enheden 
Brugergrænseflademodulet er en kontrolenhed til et 
ventilationsanlæg. Enheden kommunikerer information 
trådløst til den centrale kontrolenhed.

1.2 Sådan bruger du denne manual
Sørg for, at du har læst og forstået manualen, før du 
installerer og/eller bruger enheden.

1.3 Originale instruktioner
De originale instruktioner i denne manual er skrevet på 
engelsk. Andre sprogversioner af denne manual er en 
oversættelse af de originale anvisninger.

1.4 
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Advarsler
 BEMÆRK: bruges til at fremhæve vigtig 
information.

Sikkerhed  

2.1 Direktiver
Enheden overholder følgende EF-direktiver:
• EMC-direktivet: 2004/108/EF
• Lavspændingsdirektivet: 2006/95/EF
• Radio- og teleterminaludstyrsdirektivet: 1999/5/EF
• RoHS-direktivet: 2002/95/EF
• WEEE-direktivet: 2002/96/EF

2.2 Mærkning på enheden
Overensstemmelseserklæring
Brug af enheden kan være ulovligt i visse 
medlemsstater.
Bortskaf i henhold til den Europæiske 
Unions direktiv 2002/96/EF (WEEE).

2.3 Generelle sikkerhedsanvisninger
Enheden er designet udelukkende til indendørs brug. Udsæt 
ikke enheden for regn eller fugt for at undgå kortslutning. 
Kortslutning kan forårsage fare for brand eller elektrisk 
stød. Brug enheden mellem 0°C og 40°C. Brug kun en blød, 
fugtig klud til rengøring. Brug aldrig rengøringsmidler med 
slibemiddel eller kemiske komponenter.
Enheden må ikke males.

3 Beskrivelse

3.1 Tilsigtet anvendelse
Enheden er designet til at indstille et ventilationsanlægs 
blæserhastighed baseret på brugerinput. Enhver anden 
eller yderligere anvendelse er ikke i overensstemmelse 
med det tilsigtede formål.

3.2 Arbejdsprincip
Enheden kommunikerer information via trådløs 
kommunikation med den centrale kontrolenhed for at styre 
ventilationen. 
Når du trykker på en knap, sender enheden denne 
information til ventilationsanlægget. 
Ventilationsanlægget behandler anmodningen og sender 
den resulterende status tilbage til enheden. Enheden viser 
den resulterende status på lampen.

3.2.1 Ventilationshastighed og -tilstande 
Ventilationssanlægget kører i en af følgende tilstande. I 
hver af disse tilstande indstiller kontrolenheden 
ventilationsanlægget til et konfigureret 
ventilationsniveau.

• Udetilstand:

• Hjemmetilstand:

•  Timertilstand: 

Lav blæserhastighed

Medium blæserhastighed

 Høj blæserhastighed i en 
begrænset periode. 

•  Autotilstand:  Auto

Kontrolenheden styrer blæseren baseret på de højeste 
værdier sendt af de forbundne trådløse sensorer.

Du kan aktivere timertilstand fra denne enhed i 30, 60 
eller 90 minutter.

A

C

D

B

E

A: Knappen Ude 
B: Knappen 
Hjemme
C: Knappen Timer 
D: Knappen Auto 
E: Statuslampe
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Mellem blæserhastighederne 
Lav og Høj, baseret på målte 
værdier



3.5 Lamper i display
Statuslampe

Opstart
Tænd      Orange 1 blink 

Status
OK    Grøn
Lavt batteri    

 Orange
1 blink 

Beskidt filter    2 blink
Viftefejl    Rød 2 blink 

Interaktion respons
Ændret tilstand    

 Grøn
1 blink

Forbindelse opnået    2 blink
Kommunikationsfejl    Rød 1 blink 

4 Installation

4.1 Forberedelse

 BEMÆRK 
Anbring ikke enheden under en metalkappe.

Hvis ikke placeret i en vægboks, skal væggen 
forberedes:

1. Træk knapperne fra enheden
2     Løsn klipsene, og adskil enheden fra monteringspladen.
3     Ved brug af skruer: forbered væggen efter behov. Brug

monteringspladen som skabelon.
4    Ved brug af tape: 

a. Fjern foilen fra det dobbeltklæbende tape.
b.  Sørg for, at overfladen er flad og ren.

4.2 Installationsprocedure
1    Placer enhed/monteringsplade
2     Ved brug af skruer: fastgør 

monteringspladen ved hjælp af 
skruerne.

3     Placer enheden på 
monteringspladen.

4    Montér knapperne.

4.3 Ibrugtagning
1  Sørg for, at kontrolenheden er i forbindelsestilstand.
2  Tryk på og hold de to øvre eller de to nedre knapper 

nede. 
Enheden forsøger at etablere forbindelse til 
kontrolenheden. 
Resultatet vises i statuslampen.

5 Drift
1 Tryk på den nødvendige knap. 

For knap C: 
        tryk 1 gang for 30 minutter 
        tryk 2 gange for 60 minutter 
        tryk 3 gange for 90 minutter
Enheden viser resultatet med statuslampen.

6 Beskidt filter
For at nulstille beskeden "filter beskidt", skal du trykke 
på UDE og AUTO og holde dem nede i mindst 4 sekunder.
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8 Tekniske data

8.1 Dimensioner
Overordnede dimensioner
(h x b x d): 84 x 84 x 15 mm
Vægt: ± 125g

8.2 Omgivende forhold
Driftstemperaturområde: 0 to 40 °C 
Forsendelse- ogopbevaringstemperatur
Område: -20 til 55°C
Relativ fugtighed:  0 - 90%,  

ikke-kondens
 Indgående beskyttelse

 (IEC60529): IP30

8.3 Batterispecifikation
Type: CR2032
Batteriets levetid: 6 år

8.4 Specifikationer for trådløs forbindelse
Kommunikationsfrekvens: 868,3 MHz
Outputstrøm: mindst 0 dBm.

 Du må ikke bruge 
enheden uden for 
Europa.
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7 Udskiftning af batteriet
(Se afsnit 4 for at illustration)

1  Fjern knapperne fra enheden.

2  Løsn klipsene, og adskil enheden fra 
monteringspladen.

3  Udskiftning af batteriet
a  Fjern det gamle batteri.
b  Isæt det nye batteri. 
Lampen lyser kortvarigt 
orange.

4 Placer enheden på monteringspladen.

5 Anbring knapperne.
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