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INSTALLATION

A: Statuslampe

1 Om denne manual

1.1 Om enheden 
Input-/outputmodulet er en kontrolenhed til et 
ventilationsanlæg. Denne enhed konverterer trådløse 
kontrolkommandoer til et elektrisk betjeningssignal og 
elektriske statussignaler til trådløse statuskommandoer.

1.2 Sådan bruger du denne manual
Denne manual er beregnet til at være et opslagsværk, som 
professionelle installatører kan bruge til at installere 
input-/outputmodulet (herefter "enhed"), og brugere kan 
lære at bruge enheden til dens tilsigtede formål. 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 blevet skrevet 
på engelsk. Andre sprogversioner af denne manual er en 
oversættelse af de originale instruktioner.

1.4 Advarsler
ADVARSEL: Advarsel indikerer en fare, der kan 
medføre personskade, herunder dødsfald.

BEMÆRK:  Bemærk bruges til at fremhæve 
vigtig information

2 Sikkerhed 

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

2.2 Mærkning på enheden
Forsigtig:  Kontroller brugsanvisningerne 
for vigtige advarsler.
Fare: risiko for elektrisk stød.
IEC 61140 beskyttelse klasse II (dobbelt 
isolering) 
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
Dette produkt er designet og produceret til at sikre 
maksimal sikkerhed under installation, drift og service. Læs 
altid sikkerhedsanvisninger før installation, 
vedligeholdelse eller service af produkter, og overhold 
disse anvisninger nøje. Dele af enheden kan indeholde 
hovedstrøm, hvilket er en potentielt dødelig spænding. 
Afbryd strømmen ved strømforsyningen, afbryderen eller 
sikringen før installation, service eller fjernelse af enheden.

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 blød, 
fugtig klud til rengøring. Brug aldrig rengøringsmidler med 
slibemiddel eller kemiske komponenter.

3 Beskrivelse

3.1 Tilsigtet anvendelse
Enheden er designet til følgende formål:
1     Til at indstille et ventilationsanlægs blæserhastighed 
baseret på brugerinput eller målt CO2-niveau. 

2   Til indstilling af parametre for ventilation. Enhver 
anden eller yderligere anvendelse er ikke i 
overensstemmelse med det tilsigtede formål.

3.2 Sådan fungerer enheden
Enheden har et outputsignal på 0-10 volt DC til at styre et 
ventilationsanlæg.

For at definere, hvordan ventilationsanlægget skal styres,  
modtager enheden input fra en eller flere kontrolenheder 
via trådløs kommunikation. Forskellige kontrolenheder er 
tilgængelige: trykknapkontroller, fugtighedssensorer og 
CO2-sensorer. Enheden sender statusinformation tilbage 
til alle forbundne kontrolenheder.

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

A

2



• Udetilstand:      Lav blæserhastighed (standard 20%)
•  Hjemmetilstand: Medium blæserhastighed(standard 50%)
•  Timertilstand:        Høj blæserhastighed (standard: 80%) i en

begrænset periode. 
•  Autotilstand:          Mellem blæserhastighederne Lav og Høj

• Festtilstand:
baseret på målte værdier.
Høj blæserhastighed (standard 100%)

Kontrolenheden styrer blæseren baseret på de højeste 
værdier sendt fra de forbundne trådløse sensorer.
Du kan bruge de forbundne trådløse sensorer til at ændre 
på de konfigurerede blæserhastigheder.

3.2.2  Input
Enheden har to digitale input til at modtage information fra 
ventilationssystemet:
Enheden viser en indikation for blæserfejl med lampen. Se 
3.3.
3.3 Lamper i display
Opstart Lamper

Tænd  Orange Fortsat
Status

Status OK Grøn Fortsat
Kommunikationsfejl

Rød
 1 blink  

Filter skal udskiftes   2 blink  
Blæserfejl   3 blink  

Konfiguration
Forbindelse Rød/grøn

4 Drift
Brug en af de forbundne trådløse enheder til at styre 
enheden. Du kan indstille ventilationstilstand, ændre 
konfigurationsparametre og læse systemstatus.

5 Installation
5.1 Forberedelse 

FARE:  Afbryd strømmen ved strømforsyningen, 
afbryderen eller sikringen før installation af 
enheden.
BEMÆRK: Anbring ikke enheden under en 
metalkappe.

1    Tryk på klipsen, og træk den øverste 
del fra den nederste del. 

2    Åbn sikkerhedsdækslet. Brug en 
lille skruetrækker til lige kærv til 
at løsne klipsen.

3    Hvis du ikke placerer enheden i en 
vægmonteret boks:
1.  Forbered væggen om nødvendigt. Brug

monteringspladen som skabelon.
2.  Fjern udtryksplastik fra kabelindgangene på

kabinettet.

5.2 Installationsprocedure 

FARE: Sørg for, at strømforsyningskablerne 
er frakoblet.

1   Før strøm- og IO-kabler gennem det 
bageste hul (A) eller kabelindgangene 
(B).

2   Placer bunddelen af enheden.

3   Fastgør bunddelen ved hjælp af 
skruerne.

4    Tilslut strømkablet i 
skrueterminalerne

5   Forbind 0-10 volt DC-outputkablet i 
skrueterminalerne (OUT & GND).

6   Forbind inputkabler ("Udskift filter" og 
"Fejl") i skrueterminalerne.

7   Placer topdelen af enheden på 
bunddelen.
a. Placer klipsene.
b.  Luk og tryk, indtil det klikker.
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7 Tekniske data

7.1 Dimensioner
 Overordnede dimensioner
(h x b x d): 100 x 102 x 28 mm
 Vægt: ± 125g

7.2 Omgivende forhold
Driftstemperaturområde: 0 to 40 °C
Forsendelse og opbevaring 
Temperaturområde: -20 til 55°C
Relativ fugtighed: 0 - 90%, ikke-kondens
Indgående beskyttelse 
(IEC60529): IP30

7.3 Elektrisk specifikation
Strømkilde: 230 volt AC ± 10%, 50Hz.
Maksimalt strømforbrug: 4VA
Ledningsdiameter: 0,25 til 2,5 mm2

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

• Flerpunktskommunikation, 
maks. 20 enheder
• Du må ikke bruge enheden
uden for Europa.

7.5 Specifikationer for ledningsført forbindelse
Outputsignal: 0-10 volt
Inputsignaler: Normalt åben
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5.3 Ibrugtagning

1   Tænd for 230V strømforsyningen. 
Lampen lyser orange i 3 sekunder. Efter 3 sekunder 
viser lampen forbindelsestilstand.  Ventilationen 
begynder på 100%. Efter kort tid går ventilationen 
over til aktiv ventilationstilstand. Ventilationstilstand 
afhænger af den sidst brugte tilstand før slukning. 
Standard er 50%.

2   Forbind inden for 5 minutter alle trådløse kontroller til 
enheden. 
Se manualen til den enkelte enhed for at få 
specifikke anvisninger. 
Efter 5 minutter viser lampen enhedsstatus.
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BEMÆRK: Du kan ikke forbinde mere end 
20 enheder.

Fejlfinding

Problem Mulig årsag Sådan løses det
Blæseren kører ikke Enheden er kon- 

figureret til 0% i 
bortetilstand

Sørg for, at en-
 heden har status: 
i autotilstand/ 
indstillinger

Forbindelsen afbrudt Kontroller ledninger
 Konfiguration 
er ugyldig

 Sørg for, at medium 
 niveau mellem høje og 
lave værdier

 Betjening er
 ikke mulig fra en
kontrolenhed

 Kontrolenheden er 
ikke forbundet

 Genstart enheden, 
og forbind 
kontrolenheden igen
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