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INSTALLATION

1 Om denne manual

1.1 Om enheden 
Sensormodulet er en betjeningsenhed og fugtighedsensor 
til et ventilationsanlæg. Enheden kommunikerer 
information om ventilationshastighed og systemstatus 
trådløst til den centrale kontrolenhed.

1.2 Sådan bruger du denne manual
Denne manual er beregnet til at være et opslagsværk, som 
professionelle installatører kan bruge til at installere 
sensormodulet (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  skrevet på 
engelsk. Andre sprogversioner af denne manual er en 
oversættelse af de originale instruktioner.

1.4 Advarsler
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 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 medlems-
stater.
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 følgende formål:
1   Til at indstille et ventilationsanlægs 
blæserhastighed baseret på brugerinput eller målt 
fugtighedsniveau.
2  Til at indstille parametre for ventilationskontrol.

 Enhver anden eller yderligere anvendelse er ikke i 
overensstemmelse med det tilsigtede formål.

3.2 Sådan fungerer enheden
Enheden kommunikerer information trådløst til den 
centrale kontrolenhed for at styre ventilationen. Via 
knapper og lamper i display kan du aflæse og indstille 
kontroltilstand, som ventilationssystemet aktuelt er 
indstillet til. I tilstanden Auto indstiller enheden  
ventilationsniveau baseret på den relative fugtighed (RH).

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

•  Udetilstand

•  Hjemmetilstand

•  Timertilstand 

Lav blæserhastighed

Medium blæserhastighed

 Høj blæserhastighed i en 
begrænset periode. 

• Autotilstand: Auto  Mellem ventilationshastighederne
Lav og Høj baseret på målte 
værdier. 

Kontrolenheden styrer blæseren baseret på de højeste 
værdier sendt af de forbundne trådløse sensorer.
Når du aktiverer timertilstand fra denne enhed, vil 
ventilationen være aktiv i 30 minutter.

3.2.2  RH-måling
Enheden måler fortsat den relative fugtighed (RH) i luften. I 
tilstanden Auto kontrollerer enheden ventilationen baseret 
på de målte værdier. Ventilationen begynder, når 
fugtigheden kommer over et vist niveau eller i noget tid, 
når fugtigheden pludselig stiger.

 A: Statuslamper
    B: Tilstandslamper 
C: Trykknap 
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BEMÆRK 
 Enheden lagrer de konfigurerede 
ventilationshastigheder i kontrolenheden og 
henter dem derfra. 
Enheden gemmer selve RH-indstillingerne 
og kommunikerer dem til andre enheder.

3.3 Lamper i display
Statuslamper Tilstandslamper

Auto

Opstart
 Hvid Fortsat Tændt Tændt Tændt Tændt

Systemstatus
Grøn Fortsat: Status OK

Rød

1 blink: kom.fejl
2 blink: Filter beskidt 
3 blink: Blæserfejl
4 blink: RH-sensorfejl
5 blink: Lavt batteri

Vælger
Udetilstand

Slukket

•
Hjemmetilstand •
Timertilstand •
Autotilstand •

BEMÆRK 
 Når du indstiller ventilationshastigheder, skal 
du sørge for, at medium blæserhastighed er 
mellem indstillingerne Lav og Høj.

4 Drift

4.1 Vis status
1 Tryk på knappen. 

 Statuslampen og tilstandslamperne viser systemets 
status. 

4.2 Indstil tilstand
Fra statusskærmen:
1 Tryk på knappen. 
 Tilstandslamperne viser næste valg. 
2  Tryk om nødvendigt på knappen inden for 2 sekunder. 

Gentag indtil valget viser den ønskede tilstand
3    Vent 2 sekunder.  Enheden benytter den ønskede tilstand. 

Statuslampen og tilstandlamper viser systemstatus.
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5.1 

1  

Installation

Forberedelse
BEMÆRK
Anbring ikke enheden under en 
metalkappe.
Tryk på klipsen, og træk den  
øverste del fra den nederste del.  
Hvis du ikke placerer enheden i en 
vægmonteret boks:

 Hvis vægmaterialet har brug for forberedelse, 
skal du bruge monteringspladen som skabelon.

5.2 Ibrugtagning 
1  Montér batterierne.  

Alle lamper er TÆNDT i 3 sekunder. 
2   Vent indtil statuslampen viser 

forbindelsestilstand.  
Hvis enheden viser noget andet, er 
enheden allerede forbundet. Se 6.2 
om, hvordan du forbinder enheden 
igen.

3   Tryk på knappen. Enheden vil forsøge at forbinde til 
kontrolenheden og viser resultatet med statuslampen. 
Når kommunikationen mislykkes, skal du sørge for, at 
kontrolenheden er i forbindelsestilstand og prøve igen.

5.3 Installationsprocedure
1  Placer bunddelen af enheden. 
2  Fastgør bunddelen ved hjælp af 

skruerne.

5.4 Luk topdelen
1    Placer topdelen af enheden på 

bunddelen. 
a. Placer klipsene.
b.  Luk og tryk, indtil det klikker.

6 Konfiguration

Statuslampe Tilstandslamper
Auto

Konfiguration

Trin 1

Lav blæserhas- 
tighed

Slukket

•

 Medium 
blæserhas-
tighed

•

Høj blæserhas- 
tighed •

Forbindelse  •

Trin 2 Værdi

Blå/rød Slukket 10% 20% 30% 40%

Blå/grøn   
30% 40% 50% 60% 70%

Rød/
grøn/blå 60% 70% 80% 90% 100%

Rød/grøn Forbindelse

6.1 Konfigurer indstillinger
Fra statusskærmen (se 4.1):
1 Tryk på knappen. 

Tilstandslamperne viser næste valg. 
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7 Udskiftning af batteriet
Se 5.1, 5.2 og 5.4 for illustration

8 Tekniske data

8.1 Dimensioner
 Overordnede dimensioner
(h x b x d): 100 x 100 x 25 mm
 Vægt: ± 125g

8.2 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

8.3 Batterispecifikation
       Type: 2 x AA-batteri
       Batteriets levetid: 2 år

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

 Du må ikke bruge 
enheden uden for 
Europa.

8.5 RH-målingsspecifikationer
       Måleområde: 0-100 % RH 
       Målenøjagtighed

• ved 11-89%RH: 3% RH 
• ved 0-10% og 90-100%: 7% RH
Måleopløsning: 1%RH
Målestabilitet: 1,5%RH over 5 år
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2  Tryk om nødvendigt på knappen inden for 2 sekunder. 
Gentag indtil valget viser punktet, der skal 

konfigureres.
3  Tryk på og hold knappen nede, indtil statuslampen 

begynder at blinke hvidt.
4 Slip knappen.  Statuslampen viser det valgte punkt, og 
tilstandslamperne viser den aktuelle værdi. 
5  Tryk om nødvendigt på knappen inden for 10 sek, indtil 
tilstandslamper viser, hvilken værdi skal indstilles.

BEMÆRK 
 Når du indstiller ventilationshastigheder, skal 
du sørge for, at medium blæserhastighed er 
mellem indstillingerne Lav og Høj.

6  Vent 10 sekunder. 
Enheden anvender den konfigurerede værdi.  
Statuslampen og tilstandslamperne viser systemets 
status. 

6.2 Forbind enheden igen
Fra statusskærmen:
1    Tryk på knappen.  Tilstandslamperne viser næste valg. 
2  Tryk om nødvendigt på knappen inden for 2 sekunder, 

indtil valget viser den 4. lampe.
3  Tryk på og hold knappen nede, indtil statuslampen 

begynder at blinke hvidt.
4  Slip knappen. Statuslampen viser forbindelsestilstand. 
5 Tryk på knappen. 

 Enheden vil forsøge at etablere forbindelse til 
kontrolenheden. 
Resultatet vises af statuslampen. 

6.3 Udfør fabriksnulstilling
Fra statusskærmen:
1    Tryk på knappen.  Tilstandslamperne viser næste valg. 
2  Tryk om nødvendigt på knappen inden for 2 sekunder, 

indtil valget viser den 4. lampe
3  Tryk på og hold knappen nede, indtil statuslampen 

begynder at blinke hvidt.
4    Slip knappen. Statuslampe viser forbindelsestilstand. 
5  Tryk på og hold knappen nede i 10 sekunder. 

Statuslampen lyser hvidt.
6  Slip knappen. Enheden afbryder forbindelsen og 

genstarter.  
Enheden vender tilbage til forbindelsestilstand.
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