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Vido model S2-VS og VSI
Tak, fordi du har valgt et af vores produkter. Vi er sikre på, at du vil blive tilfreds med dit valg, 
fordi det står for det nyeste inden for teknologi til klimastyring. Ved at følge forslagene i 
denne vejledning vil det produkt, du har købt, fungere uden problemer og give dig optimale 
rumtemperaturer med minimale energiomkostninger.

Denne enhed overholder EU-direktiver: 
• Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU  
• Elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU

• RoHS-direktivet 2011/65/EU

OVERENSSTEMMELSE

Følgende symboler giver den nødvendige vejledning til korrekt og sikker brug af dette produkt.

SYMBOLER

Sikkerhedspiktogrammer
Disse symboler kan forekomme i vejledningen eller på produktet

ADVARSEL/FORSIGTIG VARM OVERFLADE

Angiver, at en relevant sikkerhedsanvisning skal 
følges, eller at der skal udvises forsigtighed i 
forbindelse med en potentiel fare.

Angiver, at produktets dele kan være varme og 
kun må berøres med stor forsigtighed.

FARLIGE SPÆNDINGER BESKYTTENDE JORDFORBINDELSE

Angiver farer som følge af farlige spændinger. Identificerer enhver klemme, der er beregnet til 
at blive tilsluttet en ekstern leder for at beskytte 
mod elektrisk stød i tilfælde af en fejl, eller 
klemmen på en elektrode med jordforbindelse.

TUNG SE VEJLEDNINGEN

Angiver, at dette produkt er tungt, og at der skal 
tages forholdsregler for at sikre korrekt løftning 
og håndtering.

Se de relevante instruktioner i produktvejlednin-
gen.

Denne enhed overholder Storbritanniens direktiver: 
• Besteimmelser om elektrisk udstyr (sikkerhed) 2016  
• Bestemmelser om elektromagnetisk kompatibilitet 2016

• RoHS-forordninger 2012

Vido S2 fås med kabinet (VS-model) og uden kabinet (VSI-
model) i 5 forskellige længder.

VS-modellerne kan monteres lodret på væggen eller 
vandret i loftet med mulighed for intern betjening (ikke 
loft), fjernmonteret betjening eller 0-10 V-option med 
BMS-indgang eller 0-10 V-fjernbetjeningsindgang..
Alle enheder fås med 2 eller 4 rør, og alle enheder leveres 
med formonterede ventiler.

VSI-modellerne kan monteres lodret (forsænket 
vægmontering) eller vandret (forsænket loftsmontering) 
med mulighed for fjernmonteret betjeningsenhed 
eller 0-10 V med BMS-indgang eller 0-10 V 
fjernbetjeningsindgang.
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1.1 Sikkerhedsoplysninger

  Apparatet MÅ IKKE installeres i et 
badeværelse eller lignende områder 
med høj luftfugtighed.

  Apparatet SKAL installeres med 
jordforbindelse.

 Dette apparat skal installeres af en 
kvalificeret tekniker.

 Den elektriske installation skal 
overholde lokale eller nationale 
bestemmelser om ledningsføring 
og skal udføres af en autoriseret 
elektriker.

 Dette apparat kan anvendes af børn 
fra 8 år og personer med nedsatte 
fysiske, sensoriske eller mentale 
evner eller manglende erfaring og 
viden, hvis de er under opsyn eller har 
fået vejledning i brugen af apparatet 
på en sikker måde og forstår de farer, 
der er forbundet hermed. Børn må 
ikke lege med apparatet. Rengøring og 
vedligeholdelse må ikke foretages af 
børn uden opsyn.

 For at opnå korrekt installation af dette 
produkt er det vigtigt, at fastgørelsen 
udføres på en måde, der tager højde 
for tilsigtet brug og forudsigeligt 
misbrug. Ved installation skal der 
tages flere aspekter i betragtning, 
herunder den fastgørelsesmetode, 
der bruges til at fastgøre enheden 
til væggen, selve væggens type og 
tilstand samt eventuelle yderligere 
potentielle kræfter eller vægte, der kan 
påføres enheden, før installationen 
færdiggøres.

 Dette produkt må ikke installeres 
umiddelbart under en stikkontakt.

 Dette produkt må ikke installeres på 
steder, hvor der er meget støv.

 Dette produkt kan blive varmt, når 
det er i brug, og udgør derfor en risiko 
for, at brugere får forbrændinger 
ved langvarig berøring. Produktets 
temperatur afhænger af systemets 
vandtemperatur, sådan som den 
er indstillet af installatøren eller 
slutbrugeren. Installatører og 
brugere skal sikre, at personer, der 
kan komme i nærheden af produktet, 
er opmærksomme på risikoen for 
forbrændinger.

 Den indbyggede Vido S2 VSI-serie har 
ingen rist eller dækplade. Installatøren 
skal sørge for sikkerhedsskærme 
og luftindtags- og udtagsriste for 
at forhindre utilsigtet berøring af 
enheden.

 Luftindtags- eller -udtagsristene må 
IKKE tildækkes eller blokeres. 

 Isoler strømforsyningen før 
enhver form for rengøring eller 
vedligeholdelse.

 Denne brugsanvisning er en integreret 
del af apparatet. Installatøren SKAL 
sørge for, at den gives til slutbrugeren.

 Alle reparations- og 
vedligeholdelsesaktiviteter skal 
udføres af kvalificeret personale.
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Før du fortsætter med installationen, skal du pakke 
produktet ud og sikre dig, at alle komponenter er der, og 
at der ikke er nogen skjulte fragtskader. Komponenterne 
omfatter:
• enhed
• instruktionsvejledning
• skabelon
• tilbehør/monteringssæt

Dette apparat er designet til både opvarmning og/eller 
køling og må kun installeres til denne brug. Installationen 
skal tage højde for de angivne specifikationer for 
ydeevnen.

Kontrollér det sted, hvor produktet skal installeres. 
Vægoverfladen skal være jævn, og de angivne 
produktafstande skal overholdes. Hvis apparatet monteres 
på en skillevæg, kan det øge lydniveauet, især ved højere 
ventilatorhastigheder. Hvis produktet skal anvendes til 
køling, skal der tages højde for bortskaffelse af kondensat.

  Hvis apparatet ikke bruges i længere tid, anbefales 
det, at produktet bliver elektrisk isoleret, og at 
tilslutningsventilerne bliver lukket. Der skal træffes 
forebyggende foranstaltninger til forebyggelse af 
frostskader, herunder brug af frostvæske, hvis det 
er relevant.

 Undgå længerevarende fysisk kontakt med den 
direkte luftstrøm.

Lad ikke rummet være lukket i lange perioder ad gangen. 
Åbn jævnligt vinduerne for at sikre tilførsel af frisk luft.

I tilfælde af vandlækage skal elforsyningen isoleres, og 
tilslutningsventilerne skal lukkes. Kontakt installatøren 
eller en kvalificeret servicetekniker.

Producenten påtager sig intet ansvar for kontraktlige 
skader, følgeskader, personskader, skader på dyr eller 
ejendom som følge af forkert installation, ændringer, 
vedligeholdelse eller brug af apparatet.

Følg instruktionerne i denne vejledning nøje for at sikre, at 
enheden installeres korrekt og fungerer efter hensigten. 
Hvis instruktionerne ikke følges, kan det ikke kun medføre 
fejlfunktion på apparatet, men vil også gøre garantien 
ugyldig, og PG vil derfor ikke tage ansvar for eventuelle 
skader på personer, dyr eller ejendom.

1.3 Produktsortiment

Vido S2 fås med kabinet (VS-model) og uden kabinet (VSI-
model) i 5 forskellige længder.

VS-modellerne kan monteres lodret på væggen 
eller vandret i loftet med mulighed for at benytte en 
intern betjeningsenhed (ikke loft), en fjernmonteret 
betjeningsenhed eller en 0-10 V-løsning med BMS-
indgang eller en 0-10 V-fjernbetjeningsindgang.

Alle enheder fås med 2 eller 4 rør, og alle enheder leveres 
med formonterede ventiler.

VSI-modellerne kan monteres lodret (forsænket 
vægmontering) eller vandret (forsænket loftsmontering) 
med mulighed for at benytte en fjernmonteret 
betjeningsenhed eller en 0-10 V-løsning med  
BMS-indgang eller en 0-10 V fjernbetjeningsindgang.

1.4 Tekniske data

2 RØR

Tekniske data (jævnstrøm) Model VS VS 7-2P VS 9-2P VS 11-2P VS 13-2P VS 15-2P

Model VSI VSI 7-2P VSI 9-2P VSI 11-2P VSI 13-2P VSI 15-2P

Længde VS mm 735 935 1135 1335 1535

Længde VSI mm 378 578 778 978 1178

Varmevekslerens vandindhold VS/VSI L 0,47 0,8 1,13 1,46 1,8

Maksimalt driftstryk bar 10 10 10 10 10

Maks. vandindløbstemperatur °C 80 80 80 80 80

Min. vandindløbstemperatur °C 4 4 4 4 4

Vandtilslutninger Eurocone 3/4" Eurocone 3/4" Eurocone 3/4" Eurocone 3/4" Eurocone 3/4"

Strømforsyning V/ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Maks. strømstyrke A 0,11 0,16 0,18 0,26 0,28

Maks. effekt W 11,9 17,6 19,8 26,5 29,7

Vægt VS kg 17 20 23 26 29

Vægt VSI kg 9 12 15 18 21
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1.5 Dimensioner

4 RØR

Tekniske data (jævnstrøm) Model VS VS 7-4P VS 9-4P VS 11-4P VS 13-4P VS 15-4P

Model VSI VSI 7-4P VSI 9-4P VSI 11-4P VSI 13-4P VSI 15-4P

Længde VS mm 735 935 1135 1335 1535

Længde VSI mm 378 578 778 978 1178

Kølespiralens vandindhold L 0,47 0,8 1,13 1,46 1,8

Varmespiralens vandindhold L 0,16 0,27 0,38 0,49 0,6

Maksimalt driftstryk bar 10 10 10 10 10

Maks. vandindløbstemperatur °C 80 80 80 80 80

Min. vandindløbstemperatur °C 4 4 4 4 4

Vandtilslutninger Eurocone 3/4" Eurocone 3/4" Eurocone 3/4" Eurocone 3/4" Eurocone 3/4"

Strømforsyning V/ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 

Maks. strømstyrke A 0,11 0,16 0,18 0,26 0,28

Maks. effekt W 11,9 17,6 19,8 26,5 29,7

Vægt VS kg 18 21 25 28 32

Vægt VSI kg 10 13 17 20 24

37,5

80

131

57
9

44
9

20
6

10
2

83

 G3/4"EK

 G3/4"EK

A

a1

a2
∅ 14

126
A

73,573,5

18,5

46
8

,5

22
8

G
3/

4“
EK

18
0,

5

14
99

,5

G
3/

4“
EK

19
4,

5
31

6
65

,5

57
6

14

46
8

,5

22
8

79,5

37,5

∅ 14

83,2

116

83,5

2 RØR – VS

Dimensioner Model VS 7-2P VS 9-2P VS 11-2P VS 13-2P VS 15-2P

A mm 735 935 1135 1335 1535

a1 mm 210 310 410 510 610

a2 mm 254 354 454 554 654

2 RØR – VSI

Dimensioner Model VSI 7-2P VSI 9-2P VSI 11-2P VSI 13-2P VSI 15-2P

A mm 378 578 778 978 1178

2-rørsindsatsenhed vist uden fabriksmonterede ventiler. Se afsnit 4 nedenfor for yderligere oplysninger.
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Varmekreds ind Kølekredsløb ind

Varmekreds ud Kølekredsløb ud
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a2 mm 254 354 454 554 654

4 RØR – VSI
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4-rørsindsatsenhed vist uden fabriksmonterede ventiler. Se afsnit 4 nedenfor for yderligere oplysninger.  
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2.1 Placering af enheden

2.2 Installationsafstande

Nedenstående figur angiver minimumsafstanden mellem den 
vægmonterede enhed og eventuelle møbler i nærheden.
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Enheden må ikke installeres i et badeværelse, i fugtige 
områder eller på steder med mulighed for kontakt  
med vand.

Undgå at installere enheden:
 · på steder udsat for direkte sollys 

· i nærheden af varmekilder 
· på steder med oliedampe 
·  på steder, der udsættes for højfrekvente 

radiobølger

Følgende instruktioner gælder anlæg med 
standardvandtilslutninger i venstre side. 

Sørg for at:
·  væggen, som enheden installeres på, er stærk nok til at 

bære vægten
·  installationen ikke forstyrrer eksisterende rør eller 

elektriske ledninger
·  væggen er helt glat
·  luftindtaget og -udtaget er fri for blokeringer
·  installationsvæggen skal helst være en ydervæg,  

så kondensvandet kan føres udenfor
·  ved loftsinstallation (VS- eller VSI-version) må 

luftstrømmen ikke rettes mod personer i rummet
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• Løft afdækningen, der beskytter skruen i venstre 
side, løsn skruen, der fastgør det venstre panel, skub 
det lidt til venstre, og løft det op.

• Løft dækslet, der beskytter skruen i den modsatte 
side, og skru den af.

• Skub sidepanelet lidt til højre, og løft det ud.

A Afdækning C Venstre panel

B Fastgørelsesskruer D Højre panel

B
A

D

A
B

C

2.4 Lodret gulv- eller væginstallation

Ved montering på gulvet med støttefødder henvises 
til den medfølgende produktvejledning og de 
instruktioner, der følger med støttefødderne.

Undgå at overspænde skruerne, kontrollér justeringen 
med et vaterpas, og foretag den endelige justering. 
Afmærk de nederste fastgørelsespunkter, fjern 
enheden, bor og sæt rawlplugs i væggen. Spænd 
beslagets skruer helt til, monter enheden igen, 
kontrollér justeringen og stabiliteten, og fastgør 
derefter enheden med de nederste skruer. 

Brug den medfølgende papirskabelon til at opmærke 
placeringen af beslagets fastgørelseshuller på 
væggen. Bor hullerne, isæt rawlplugs eller andet 
egnet fastgørelsestilbehør, og fastgør de 2 beslag.

BEMÆRK: Sørg for, at vægbeslagene vender 
korrekt. De skal fastgøres med små flige, der 
peger hen mod fastgørelsesoverfladen.

A Vægplugs B Beslag

A AB

B
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A Vægplugs C Skruer

B Beslag D Afløbsrør

2.5 Vandret installation eller loftinstallation (VS, VSI)

Brug den medfølgende papirskabelon til at opmærke de 
to fastgørelsesbeslag og de to bageste skruer på loftet. 
Brug et egnet bor til at bore hullerne, og isæt rawlplugs 
(2 til hvert beslag). Fastgør de to beslag. Undgå at 
overspænde skruerne. Placer enheden på de to beslag, 
hold den på plads, og fastgør derefter de to skruer i de 
bageste vippebolte, én i hver side.

Spænd alle 6 fastgørelsesskruer helt til.

Til installation af VS-versionerne fås der tilbehørssæt 
til den vandrette kondensopsamlingsbakke.

Sørg for, at enheden har tilstrækkelig hældning 
hen mod afløbsrøret for at lette vandafløbet. Der 
kan være brug for yderligere spændeskiver eller 
afstandsstykker.

Kontrollér omhyggeligt kondensrørets 
hældning. Enhver tilbagestrømning kan f'øre til 
vandlækage.

ceiling

A A BB

C
D

2.6 Montering af sikkerhedsbeslag til frontrist (VS)

Når enheden installeres vandret, skal indløbsristen 
fastgøres til kabinettet med de to fastgørelsesstropper, 
der medfølger i tilbehørsposen. Dette forhindrer risten 
i at falde ned og garanterer sikker filterudskiftning.

Adskil derefter de to klemmer, og gør følgende:
• Fjern frontristen, og skru fjederskruerne helt af.
• Fastgør den ene ende af hver strop til kabinettet med 

fjederskruerne.
• Fastgør den anden ende af hver strop til risten med 

de medfølgende skruer.
• Genmonter risten.

A Stropper C Skruefastgørelse

B Fjederskruer

A

A

B

C

loft
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Hvis indtagsristen ved et uheld fjernes eller sidder 
løst, stopper ventilatoren, og ristens sikkerhedsalarm 
aktiveres. For at forhindre dette kan risten fastgøres 
med de 2 medfølgende skruer (type TC 4,2 x 9,5 mm).

Monter risten, og fastgør den ved at sætte de  
2 monteringsskruer i de dertil beregnede huller på 
ristens monteringsstænger som vist nedenfor.

A Før ristens tap ind i den nederste rille i beslaget C Korrekt placering af ristens tap

B Fastgørelsesskruer

A B

C

Set forfra

Systemet skal designes og installeres i henhold til de gæl-
dende retningslinjer af en kvalificeret installatør. Ved valg 
og dimensionering af rørledningerne skal der tages højde 
for antallet og størrelsen af de installerede enheder og 
hver enheds ydelseskarakteristika. Underdimensionerede 
rør kan føre til funktionsfejl på enhederne.

Vandtilslutningsrør og samlinger skal varmeisoleres.

Delvis isolering af rørene skal undgås, og isoleringen 
må ikke overspændes.

Der skal bruges egnet gevindtætning. Brug af 
gevindtætning i teflon anbefales, når der er frostvæske 
i det hydrauliske kredsløb.

Når vandtilslutningerne er udført, skal de kontrolleres 
for lækager, og tilslutningerne skal tildækkes med 
isolerende materiale.

2.8 Vandtilslutninger

MIN. RØRLEDNINGSDIAMETRE

Model

VS 7-2P VS 9-2P VS 11-2P VS 13-2P VS 15-2P
VSI 7-2P VSI 9-2P VSI 11-2P VSI 13-2P VSI 15-2P
VS 7-4P VS 9-4P VS 11-4P VS 13-4P VS 15-4P
VSI 7-4P VSI 9-4P VSI 11-4P VSI 13-4P VSI 15-4P

Min.  
rørledningsdiametre mm

14 14 16 18 20
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Kondensafløbsrørene skal have passende dimensioner 
(min. indvendig rørdiameter 16 mm), og rørledningen 
skal være placeret, så den holder en konstant 
hældning, aldrig mindre end 1 %. I en lodret installation 
er afløbsrøret forbundet direkte til afløbsbakken, der 
er placeret under vandtilslutningerne. I en vandret 
installation er afløbsrøret tilsluttet til den bakke, der 
allerede findes i enheden.
Til installation af VS-versionerne i vandret 
position fås der tilbehørssæt til en vandret 
kondensopsamlingsbakke.
• Kondensrørene skal om muligt føres til en 

regnvandsudledning.
• Ved udledning direkte til hovedafløbet er det vigtigt at 

montere en vandlås for at undgå, at der kommer dårlig 
lugt op i røret og ind i rummet. Vandlåsens bøjning skal ligge 
lavere end kondensopsamlingsskålen.

• Hvis kondensvandet skal udledes til en beholder, 
skal beholderen være åben ud til atmosfæren, og 
slangen må ikke nedsænkes i vand, så den normale 
udstrømning begrænses. 

• Hvis der er en højdeforskel, som kan forstyrre udløbet 
af kondensvand, skal der monteres en pumpe:

• I en lodret installation skal pumpen monteres under 
den lodrette afløbsbakke.

• I en vandret installation skal pumpens placering 
bestemmes ud fra de specifikke krav.

Sådanne pumper fås i almindelig handel.

Når installationen er færdig, anbefales det at 
kontrollere korrekt udstrømning af kondensvand ved 
langsomt at hælde ca. 0,5 l vand i opsamlingsbakken i 
løbet af ca. 5-10 minutter.

Rørtilslutning til kondensafløb – lodret monterede enheder

Kontrollér, at opsamlingsbakken til kondensvand er 
installeret, og at det er gjort korrekt.

Tilslut udløbsrøret (B) til kondensopsamlingsbakken (A).

A Afløbsbeslag C Indvendigt afløbssted

B Kondensrør D Kondensopsamlingsbakke

B

ø14mm

A

C

D

A
B

ø14mm

Rørtilslutning til kondensafløb – vandret monterede enheder

Angående montering af den vandrette kondensbakke 
på VS-enheder, skal du se de instruktioner, der følger med 
tilbehørssættene.
• Kontrollér, at "L"-røret (A) og den fleksible 

gummislange er tilsluttet korrekt til kondensbakken.
• Skub siden af enheden ind, mens røret holdes på 

plads op mod frontristen.
• Luk siden helt, og kontrollér, at røret stadig sidder 

stramt i den særlige rille i siden.

NB: Ved vandret installation skal følgende 
forholdsregler nøje overholdes:
• Sørg for, at anlægget er installeret helt plant eller 

med en let hældning mod kondensafløbsstedet.
• Isoler forsigtigt fremløbs- og returrørene til anlægget 

for at forhindre, at kondensvand drypper ned uden for 
drypbakken.

• Isoler kondensafløbsrøret (B) i hele dets længde.
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Når systemet startes op, skal du kontrollere, at 
returventilen er åben. Se afsnit 4.3 angående 
korrekt indstilling. Hvis der ikke er tilsluttet strøm, 
og aktuatorventilen ikke allerede er startet, skal du 
anvende specialværktøjet: Tryk på ventilaktuatoren, og 
brug værktøjet til at holde den åben.

• Åbn alle spærreventiler (manuelle eller automatiske).
• Begynd langsomt at fylde systemet.
• For enheder, der er installeret lodret, skal du åbne 

varmevekslerens øverste ventilationsspjæld. For enheder,  

der er installeret vandret, skal du åbne den højest 
placerede ventil. På 4-rørsversioner skal du åbne 
for de højeste ventiler på begge varmevekslere. 
Spjældene kan åbnes med en skruetrækker.

• Når der begynder at komme vand ud af luftspjældene, 
skal du lukke dem og fortsætte med at fylde systemet, 
indtil det nominelle systemtryk er nået.

• Kontrollér for lækager.

Det anbefales at gentage denne fremgangsmåde, 
efter at apparatet har kørt i nogle timer, og jævnligt 
kontrollere systemtrykket.

A Udluftning af varmeveksleren

A A

Advarsel: Instruktioner i idriftsættelse – åbning af termostatventilen

Fjern den røde plastikklemme fra termostathovedet, 
før systemet startes.

A Termostathoved C Rød plastikklemme

B Ventil

C
A

B
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Elektrisk tilslutning skal udføres af en kvalificeret 
elektriker i overensstemmelse med lokale og nationale 
bestemmelser for ledningsføring. 

Enheden skal tilsluttes strømforsyningen med en 
sikringslastafbryder og 3 mm afstand for alle poler. 

Apparatet skal tilsluttes med jordforbindelse.

• Sluk for strømforsyningen, inden der foretages 
elektriske tilslutninger.

• Fjern dækslet på styreboksen.
• Foretag de elektriske tilslutninger til printkortet.
• Fastgør strømforsyningskablerne med 

de trækaflastningsklemmer, der sidder på 
styreboksen.

• Sæt styreboksens dæksel på igen.

2.12 Vedligeholdelse

Rutinemæssig vedligeholdelse er afgørende for at 
holde dette produkt i sikker og pålidelig driftstilstand. 
Slutbrugerens vedligeholdelsesaktiviteter er begrænset til 
rengøring af kabinettets yderside samt rengøring

af luftfilteret med passende mellemrum. Enhver anden 
form for reparation eller vedligeholdelse skal udføres 
af en kvalificeret installatør.

2.13 Udvendig rengøring af kabinettet

Frakobl strømforsyningen inden enhver form for 
rengøring eller vedligeholdelse. 

Anvend aldrig slibende klude eller slibende 
eller ætsende rengøringsmidler for at undgå at 
beskadige de lakerede overflader.

Vent, indtil delene er kølet ned for at undgå risiko for 
forbrændinger. Rengør om nødvendigt de udvendige 
overflader på Vido S2 med en blød, fugtig klud.

2.14 Rengøring af luftfilteret

For at opretholde luftstrømmen gennem enheden 
skal luftfiltrene rengøres med jævne mellemrum. 
Rengøringshyppigheden skal tage højde for 

koncentrationen af urenheder i omgivelserne og 
driftens varighed. Det bør også overvejes at rengøre 
filteret efter en periode uden aktivitet.

Udtagning af filteret

• Fjern frontristen ved at løfte den en smule og dreje 
den, indtil den kommer helt ud af holderen.

• Fjern filteret ved at trække det vandret udad.

A Løft frontristen C Åbent ind til filteret

B Drej risten fremad D Fjern filteret

A B

C D
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• Fjern eventuelt støv med en støvsuger.
• Vask filteret med rent, rindende vand. Brug ikke 

rengøringsmidler eller opløsningsmidler.
• Lad det tørre.
• Sæt filteret på plads igen, idet du er omhyggelig med at 

placere dets nederste bagkant korrekt i holderen.

Brug aldrig enheden uden filtre

Apparatet er udstyret med en 
sikkerhedsafbryder, der forhindrer betjening af 
ventilatoren, hvis frontristen mangler eller ikke 
er placeret korrekt.

Når du har indsat filteret igen, skal du 
kontrollere, at risten er monteret korrekt.

A Filter C Filterplaceringskanal

B Underkant

A B B C

• Når du skal montere risten igen, skal du indføre de to tapper i de 
nederste riller, dreje risten og fastgøre den i de øverste kabinetriller.

A Tapper B Riller

AB

Tips til energibesparelse

• Hold altid filtrene rene, og hold så vidt muligt døre og 
vinduer lukkede i lokalet, når enheden er i brug. 

• Begræns så vidt muligt mængden af direkte sollys i de 
rum, der nedkøles (brug gardiner, skodder m.m.)
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3.1 Fejlsøgning

I tilfælde af vandlækage eller funktionsfejl skal 
du straks frakoble strømforsyningen og lukke 
systemventilerne til enheden.

• Ventilatoren aktiveres ikke, selvom der er varmt eller 
koldt vand i det hydrauliske kredsløb.

• Apparatet lækker vand under opvarmning.
• Apparatet lækker kun vand under køling.
• Apparatet støjer meget.
• Der dannes kondensvand på frontpanelet.

Hvis en af følgende fejl opstår, skal du kontakte 
en kvalificeret servicetekniker. Foretag IKKE 
nogen reparationer selv.

Fejl og fejlsøgning 

3.2 Fejlfindingsvejledning

Disse opgaver skal udføres af en kvalificeret installatør eller et specialiseret servicecenter.

PROBLEM ÅRSAG LØSNING

Forsinket opstart af ventilatoren 

efter ændring af temperatur- eller 

funktionsindstillinger.

Enhedens ventiler skal bruge tid på at åbne, 

og derfor tager det tid at cirkulere det varme 

eller kolde vand i enheden.

Vent 2 eller 3 minutter, indtil 

enhedsventilerne åbner.

Ventilatoren fungerer ikke Intet varmt eller koldt vand i systemet.
Kontrollér, at kedlen eller køleren fungerer 

korrekt.

Ventilatoren aktiveres ikke, selvom der er 

varmt eller koldt vand i det hydrauliske 

kredsløb.

Hydraulikventilen forbliver lukket

Fjern ventilaktuatoren, 

og kontrollér, om vandcirkulationen er 

genoprettet.

Kontrollér ventilaktuatoren ved at tilslutte 

den en separat 230 V-strømkilde. Hvis 

den aktiveres, skal du kontrollere den 

elektroniske betjeningsenhed.
Ventilatormotoren er blokeret eller udbrændt. Udskift motoren.
Mikroafbryderen, der stopper ventilatoren, 

når filterristen åbnes, lukker ikke korrekt.

Kontrollér, at risten er monteret korrekt, og 

at mikroafbryderen aktiveres.
De elektriske tilslutninger er ikke korrekt udført. Kontrollér de elektriske tilslutninger.

Apparatet lækker vand under opvarmning.
Lækager i systemets hydrauliske 

tilslutninger.

Kontrollér lækagen, og spænd 

tilslutningerne helt til.
Utætheder i ventilenheden. Kontrollér pakningernes tilstand.

Der dannes kondens på frontpanelet.
Frontpanelets isolering er beskadiget eller 

afmonteret.

Kontrollér, at varme-/lydisoleringen er 

placeret korrekt, og vær opmærksom på 

isoleringen foran og over varmeveksleren.

Der er dråber af vand på luftafgangsristen.

I situationer med høj luftfugtighed (>60 %) 

kan der dannes kondens, især ved minimale 

ventilatorhastigheder

Så snart luftfugtigheden begynder at falde, 

forsvinder fænomenet. Nogle få dråber vand 

i apparatet er ikke tegn på fejl.

Apparatet lækker kun vand under køling.

Kondensbakken er tilstoppet. Hæld langsomt en flaske vand i 

varmevekslerens nedre del for at 

kontrollere afløbet. Rengør om nødvendigt 

bakken, og/eller øg hældningen på 

afløbsrøret.

Kondensafløbet behøver ikke have 

hældning, for at afløbet fungerer korrekt.

Tilslutningsrørene og ventilenheden er ikke 

isoleret tilstrækkeligt.
Kontrollér rørenes isolering.

Apparatet afgiver en mærkelig lyd.

Ventilatoren tilsmudser de tilstødende dele.
Kontrollér, om filtrene er tilstoppede, og 

rengør om nødvendigt

Ventilatoren er ikke afbalanceret korrekt.

En ventilator, der ikke er afbalanceret, kan 

forårsage kraftige vibrationer i enheden. 

Udskift ventilatoren.
Kontrollér, om filtrene er tilstoppede, og 

rengør dem om nødvendigt.

Rengør filtrene.
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4.1 Advarsler

Denne vejledning omhandler de ventilsæt, 
der leveres sammen med enheden. De 
generelle instruktioner og grundlæggende 
sikkerhedsforanstaltninger, der er beskrevet i 
denne vejledning, skal følges.

For at denne enhed kan fungere korrekt, skal 
fremløbs- og returrørene monteres korrekt ud fra 
de oplysninger, der er angivet i denne vejledning.

4.2 Liste over dele til 2-vejsventil

• 1 stk. automatisk ventil med termoelektrisk hoved til 
VS- og VSI-modeller

• 1 stk. returventil med forindstilling for at sikre korrekt 
afbalancering af systemet.

• 1 stk. 3/4" Eurocone-forlængerrør (til brug ved 
rørtilslutning fra gulv)

• Isoleringsstykker leveres løst, når produktet leveres. 
Disse skal monteres på fremløbs- og returventilerne, 
når rørtilslutningerne er udført.

Rørtilslutning fra gulv – med 3/4" EK-forlænger (ekstraudstyr)

A Termostathoved B 2-vejsventil

C Returventiltilslutning D 3/4" Eurocone-forlænger (ekstraudstyr – 
leveres som tilbehør)

A

C

B

D

BEMÆRK: Ventilerne er monteret fra fabrikken, 
men ikke tilspændt. Ved gulvtilslutninger skal 
forlængerstykke D (eller lignende) bruges til at rense 
den udvendige kant af kondensbakken.  
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A Termostathoved B 2-vejsventil

C 90° knærør (ekstraudstyr – leveres som 
tilbehør)

D Returventiltilslutning

A

C

B

D

BEMÆRK: Ventilerne er monteret fra fabrikken, men 
ikke tilspændt. Til gennemgående vægtilslutninger 
skal 90° bøjning C eller lignende anvendes.   
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Trykfaldstal baseret på helt åben position for 2-vejsventilen.
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Systemet kan afbalanceres med den eller returventiler, 
der er monteret på enheden. Følgende procedure skal 
udføres for at sikre korrekt regulering og afbalancering 
af systemet:

• Skru kærvstiften så langt tilbage, som den kan 
komme.

• Afmærk et referencepunkt "x", der flugter med 
kærvstiften, for at justere stiften. (B)

• Brug skruetrækkeren til at åbne stiften. Antallet af 
omgange skal bestemmes ud fra diagrammet for ΔP-Q. (C)

• Brug unbrakonøglen til at åbne justeringsskruen så 
meget som muligt. (D)

• Forindstillingen er nu udført og ændres ikke 
ved åbning og lukning af justeringsskruen med 
unbrakonøglen. Sæt hætten på igen.

Justering af returventils forindstilling:
• Fjern tophætten for at få adgang til 

justeringsmekanismen.
• Brug en skruetrækker til at løsne og fjerne 

kærvstiften inde i den midterste sekskantede 
fordybning. 

• Brug en 5 mm unbrakonøgle til at lukke 
justeringsskruen (A).

Skruetræ
kker

Skruetræ
kker

Unbrakonøgle

Unbrakonøgle

Tophætte
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Trykfaldstal baseret på returventilens indstilling.

0,001

0,01

0,1

1

10,0 100,0 1000,0

Dp
 [b

ar
]

Q [kg/h]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pos.
1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,5 4 4,5 5 5,5 Turns
0,09 0,38 0,58 0,69 1,07 1,37 1,72 2,13 2,75 3,06 3,23 3,31 3,35 Kv

RETURVENTILS INDSTILLINGER

Pos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Omgange 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,5 4 4,5 5 5,5

Kv 0,09 0,38 0,58 0,69 1,07 1,37 1,72 2,13 2,75 3,06 3,23 3,31 3,35
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Vandrør og samlinger skal varmeisoleres. 

 
Undgå delvis isolering af rørene.

 
Kontrollér, at isoleringen er tilstrækkeligt tæt til 
at undgå kondensdannelse og dryp, men ikke for 
tæt i tilfælde af skader på rørene.
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5.1 Tilslutning og opsætning af det interne kontrolpanel

Kontrolpanelet på hver enhed har følgende 
tilslutningsmuligheder:
• Spændingsfri kontaktudgang til køler
• Spændingsfri udgang til kedel
• 2-rørsmodeller – 230 V relæudgang til varme- og 

køleventilaktuator
• 4-rørsmodeller – 230 V relæudgang til 

varmeventilaktuator og 230 V relæudgang til 
køleventilaktuator

• Indgang til nærhedsdetektor.

En vandtemperatursensor på 10 kΩ , der er tilsluttet 
varmeveksleren, styrer ventilatorfunktionerne. Ved 
opvarmning kører ventilatoren, når vandtemperaturen 
når 30 °C, og ved køling kører ventilatoren, når 
vandtemperaturen kommer under 20 °C.

5.2 Supplerende funktion til køling

Kølefunktionen kan ændres ved hjælp af dipswitch 
B på hovedprintkortet. Hvis dipswitch B er 
indstillet til TIL, fortsætter ventilatoren med at køre 
ved minimumhastighed for køling, selv efter at 
indstillingen er nået. Det giver en mere ensartet drift 
af temperatursensoren og forhindrer lagdeling af luften. 

Når dipswitch B er indstillet til FRA, kører enheden 
med 4 minutter tændt og 10 minutter slukket, når 
køleindstillingen er nået (fabriksindstillingen for kontakt 
B er "FRA").

5.3 Supplerende funktion til opvarmning om natten

Logikken for opvarmning om natten kan ændres ved 
hjælp af dipswitch C på hovedstyrekortet.

I positionen TIL vil ventilatoren altid være slukket, og 
opvarmning sker kun gennem stråling og naturlig 
konvektion.

I positionen FRA fungerer ventilatoren som normalt 
(fabriksindstillingen for kontakt C er "FRA").

Opvarmning om natten kan vælges ved at trykke på  
på kontrolpanelet
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H2* vandtemperatursensor (10 kΩ) BO skift af udgang for kedel  
(spændingsfri kontakt maks. 1A)

H4* Vandtemperatursensor (10 kΩ), kun 4 rør CH skift af udgang for køler  
(spændingsfri kontakt maks. 1A)

AIR lufttemperatursensor (10 kΩ) CP indgang for nærhedsdetektor (hvis lukket, 
skifter ventilationskonvektoren til standby)

M1 Jævnstrømsvekselretter for ventilatormotor

Y1 Ventilaktuator 
(230 V/50 Hz 1 A udgangsspænding)

Y2 4-rørs ventilaktuator  
(230 V/50 Hz 1 A udgangsspænding)

* Når der tændes for strømmen, og enheden 
er indstillet til opvarmning eller køling, kører 
ventilatoren kun, når vandtemperaturen når  
30 °C ved opvarmning eller kommer under  
20 °C ved køling.

L-N 230 V/50 Hz strømforsyning

UV Tilslutning til UV-lampe

H2H4 AIR
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+AB- serieforbindelse til vægmonteret 
fjernbetjening (AB-polaritet respekteres)

BO skift af udgang for kedel  
(spændingsfri kontakt maks. 1A)

CH skift af udgang for køler  
(spændingsfri kontakt maks. 1A)

H2* temperatursensor for varmt vand (10 kΩ) AIR Luftsensor (ekstraudstyr) (**)

H4* temperatursensor for kold vand (10 kΩ) 
lufttemperatursensor (10 kΩ)

M1 Jævnstrømsvekselretter for ventilatormotor

Y1 Ventilaktuator (230 V/50 Hz 1 A 
udgangsspænding)

* Når der tændes for strømmen, og enheden 
er indstillet til opvarmning eller køling, kører 
ventilatoren kun, når vandtemperaturen når 
30 °C ved opvarmning eller kommer under  
20 °C ved køling.

Y2 4-rørsventilaktuator eller 230 V/50 Hz 1 A 
udgangsspænding

L-N 230 V/50 Hz strømforsyning ** Du kan også tilslutte luftsensoren til den 
fjernmonterede betjeningsenhed UV Tilslutning til UV-lampe

H2H4 AIR

Den elektriske tilslutning af kablet fra den vægmonterede fjernbetjeningsenhed skal foretages på 4-vejs klemrækken (A) på 
enhedens styrekort. Brug egnede kabler som beskrevet i afsnit 5.9.

A

8mm 0.2-1mm 2

+  A   B   -
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H2H4 AIR

A

5.7 LED-indikatorer (A) på 2-rørs- og 4-rørsmodeller med fjernmonteret termostat

Printkortet i hver enhed har en grøn LED-indikator, der angiver driftsstatus og eventuelle fejltilstande.

Grøn LED: Angiver, at enheden er i drift. Blink 
angiver en fejl. 

LED slukket: Enheden er slukket eller har ingen 
strøm.

5.6 Tilslutning af flere enheder ved hjælp af fjernmonteret termostat

Alle ventilationskonvektorens funktioner kan styres 
fra en fjernmonteret termostat. Op til 30 enheder 
kan styres fra én termostat med samtidig kommando 
til alle tilsluttede enheder. Driftsparametrene, 
temperaturindstillingen og rumtemperaturen sendes 
fra fjernbetjeningen til alle tilsluttede enheder for at 
sikre ensartet drift.

Elektrisk tilslutning skal foretages med et egnet, serielt 
RS485-tilslutningskabel med to ledere til klemme A 
og B og to strømforsyningskabler til klemme + og -, så 
strømforsyningskablerne holdes adskilt
• Minimer om muligt længden på de anvendte 

ledninger.
• Færdiggør installationen med den medfølgende 

modstand på 120 Ω som vist.

• Foretag ikke stjernetilslutninger
• RS485 skal være et skærmet tolederkabel med et 

minimumstværsnit på 0,35 mm².
• Sørg for ensartet ledningstilslutning til terminalerne 

A og B ved enheden og ved den vægmonterede 
fjernbetjening

• Tilslut ledningerne fra strømklemmer for (+) og 
(-) på den vægmonterede fjernbetjening med 12 V 
jævnstrøm til enhedens printkort, så der sikres ensartet 
ledningstilslutning i begge ender.

Vandtemperatursensoren på 10 kΩ, som er tilsluttet 
varmeveksleren, styrer ventilatorens drift. Ved 
opvarmning kører ventilatoren, når vandtemperaturen 
når 30 °C, og ved køling kører ventilatoren, når 
vandtemperaturen kommer under 20 °C. 

CP

L
N

+ A B - A A B B -
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Fejl Display

Kommunikationsfejl. Printkortet forventer kontinuerlig informationsudveksling på den serielle linje med den 
vægmonterede fjernbetjening. Hvis udvekslingen forsvinder i mere end 5 minutter, vises en fejlmeddelelse, og 
enheden deaktiveres.

6 blink + pause

Problem med ventilatormotor (f.eks. blokering på grund af fremmedlegemer, defekt rotationssensor). 2 blink + pause

Vandtemperatursensorfejl for 2-rørsversioner (H2). I dette tilfælde skal det sikres, at den installerede sensor er 10 kΩ. 3 blink + pause

Temperatursensorfejl for koldt vand på 4-rørsversioner (H4) placeret på hovedvarmeveksleren. 5 blink + pause

Ristens afbryder er åben Blinker konstant hurtigt

Krav for vand registreret af sensor H2 er utilstrækkeligt (over 20 °C ved køling, under 30 °C ved opvarmning). 
Stopper ventilatoren, indtil temperaturen vender tilbage til et passende niveau for at opfylde kravet*.

1 blink + pause

Kun for 4-rørsenheder: krav for koldt vand registreret af sensor H4 er utilstrækkeligt (over 20 °C). Stopper 
ventilatoren, indtil temperaturen vender tilbage til et passende niveau for at opfylde kravet*.

4 blink + pause

* Hvis vandsensoren registreres efter tilslutning af strøm til kortet, udføres opstart i henhold til minimums- og maksimumsgrænserne for vandtemperatur.

5.8 Montering af fjernbetjeningspanel

Den vægmonterede fjernbetjening er en elektronisk 
termostat (monteret med en valgfri temperatursensor, 
der kan fjerninstalleres i en af de tilsluttede 
ventilationskonvektorer) med mulighed for at betjene 
en eller flere enheder (op til maks. 30) udstyret med en 
elektronisk regulator til fjernbetjening.

Installer den vægmonterede fjernbetjening væk fra 
døre og/eller vinduer og væk fra varmekilder (radiatorer, 
ventilationskonvektorer, kogeplader, direkte sollys) på 
indvendige vægge og ca. 1,5 m fra gulvet.

Den vægmonterede fjernbetjening er placeret inde i den 
samlede pakke. Inden fastgørelse på væggen skal de to 
dele adskilles ved at frigøre de to tapper, der stikker ud 
på bagsiden (A). Brug bunden af betjeningsenheden (B) 
til at finde fastgørelsespunkterne på væggen (brug to 
modstående huller). Fortsæt derefter på følgende måde:
• Bor huller i væggen.
• Før kablerne gennem åbningen i bunden.
• Fastgør bunden af betjeningsenheden på væggen 

med egnede skruer og rawlplugs.
• Foretag de elektriske tilslutninger, og luk derefter 

betjeningsenheden. Pas på, at ledningerne ikke 
kommer i klemme.

B

A

A

OK

NEJ

NEJ
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5.10 Tilslutning af indgang for nærhedssensor – enheder med fjernmonteret betjening

Denne enhed kan udstyres med en nærhedsdetektor 
til rum, der kun anvendes en gang imellem, f.eks. 
hotelværelser. Nærhedsdetektorsensorer fås i 
almindelig handel.

Når CP-indgangskontakterne lukkes, skifter enhederne 
til standby. Hvis kontakten er åben, kører enhederne. 

Hvis kontakten er lukket, bliver enhederne deaktiveret, 
og når der trykkes på en knap, blinker symbolet . 
Indgangen kan ikke forbindes parallelt med andre 
elektroniske kredsløbskort (brug separate klemmer).

A Klemrække til fjernbetjening B Hjælperelæ

CP-kontakt - Kontakt

A

B

5.9 Ledningstilslutning til fjernmonteret betjening

Ledningstilslutningen til den fjernmonterede 
betjeningsenhed foretages ved at indsætte ledninger 
i de fjederbelastede klemmer på bagsiden af 
betjeningsenhed. Anvend RS485-kablet til at tilslutte 
0,2 til 1,0 mm2 stive eller fleksible ledninger til + og - 
strømklemmerne på klemme A og B (se afsnit 6.3). 
• Fjern 8 mm isolering i enden af ledningerne.
• Før ledningerne ind i klemmerne, og kontrollér, at de 

sidder fast, ved at trække forsigtigt.
• Hvis du vil fjern ledningen fra terminalen, skal du 

trykke på den hvide knap (C)
8mm 0.2-1 mm 2

C
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ret betjening 

6.1 Opsætningsmenu

Opsætningsmenuen kan åbnes på fjernbetjeningen, 
når displayet er slukket

Tast Betjening Display
• Tryk på tasten "ON" i 10 sek.
• Enheden tændes, og temperaturen vises
• Fortsæt med at trykke, indtil "Ad" vises

Brug ikonerne   til at navigere i menuen.
Brug ikonet  til at vælge menupunkter og bekræfte 
de udførte ændringer.
Når du trykker på  og bekræfter ændringen, skifter 
visningen til næste punkt.

Sådan afsluttes menuen:
• Tryk konstant på ikonet  i 10 sek.
• eller vent 30 sek. på automatisk nedlukning
30 sekunder efter sidste handling slukker betjenings-
enheden, og indstillingerne gemmes i hukommelsen.

Menupunkter
Ad Adresse rb Nulstilling af Modbus

uu (gælder ikke for denne model) Fr Nulstilling til fabriksindstillinger

Ub Juster lydstyrke for alarmlyd ot Variation for sensor T

br Juster lysstyrken oh (gælder ikke for denne model)

di Digital indgang Sc Skala

rZ (gælder ikke for denne model) rE (gælder ikke for denne model)

Indstil Modbus-adressen for hver enkelt enhed, der styres fra samme fjernmonterede betjeningsenhed
Sådan angives adressen:

Display Betjening
• indstillingsintervallet er fra 01 til 99
• Øg eller reducer tallet med ikonerne  

Juster lydstyrke for alarmlyd
Sådan ændres lydstyrken:

Display Betjening

• Lydstyrkens indstillingsinterval er fra 00 (min.) til 03 (maks.)
• Øg eller reducer lydstyrken med ikonerne  

 Lydstyrken ændres, når du har bekræftet ændringen.
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Sådan justeres lysstyrken:

Display Betjening

• Lysstyrkens indstillingsinterval er fra 00 til 01
• Øg eller reducer lysstyrken med ikonerne  

 Lysstyrken ændres, når du har bekræftet ændringen 

  Du kan også reducere skærmens lysstyrke på betjeningsenhedens tast. Når displayet er slukket, skal du trykke på 
ikonet   i 20 sekunder. Meddelelsen "01" vises. Tryk for at reducere lysstyrken til "00". Vent 30 sek. for at bekræfte de 
korrekte indstillinger.

Indstillinger for den digitale indgang
Vælg menuen "di" for at ændre den digitale indgang:

Display Betjening
• CP/ren kontakt (standard)
• CO/køling åben
• CC/køling lukket

 Digital indgang er som standard indstillet til CP. 

 Ved at vælge CO eller CC låses enheden til opvarmning eller køling. Dette valg kan ikke ændres med  på betjeningsenheden.

 Indstil den digitale indgang til "CP" for at skifte tilbage til standardindstillingerne. 

Skala
Sådan ændres temperaturenheden:

Display Betjening

• Vælg °C eller °F

Kalibrering af rumtemperaturs variationer (på enheds betjeningsenhed)
Display Betjening

• Indstillingsintervallet er fra -9 til 12

 Brug denne indstilling med forsigtighed.

  Brug kun denne indstilling efter faktisk at have bemærket en afvigelse i forhold til den faktiske rumtemperatur ved 
hjælp af en pålidelig enhed.

 indstil værdien inden for intervallet fra -9 °C til +12 °C i trin á 0,1 °C.

 30 sekunder efter sidste handling slukker betjeningsenheden, og indstillingerne gemmes i hukommelsen.

Nulstil modbus (f.eks. for at ændre enheders adresse)
Display Betjening

• Vælg "no" for at bevare de nuværende indstillinger 
• Vælg "YS" for at nulstille indstillingerne

Nulstilling til fabriksindstillinger
Sådan nulstilles betjeningsenheden til fabriksindstillingerne:

Display Betjening

• Vælg "YS" for at nulstille indstillingerne
• Vælg "no" for at bevare de nuværende indstillinger
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7.2 Tilslutningsdiagram med termostater/signaler på 0-10 V

Elektriske tilslutninger til egnet termostat:

L-N Strømforsyning 230 V, 50 Hz M1 Jævnstrømsvekselretter for ventilatormotor

10 V Apparatindgang 0-10 V

7.3 Regulering af ventilatorhastighed

Hastighedskurven viser lineær regulering fra minimum-
værdien (400 o/min.) til maksimumværdien (1.400 o/min.) 
for spændingsværdier ≥ 1,1 V til 10 V jævnstrøm.

Motoren er slukket, når værdierne er lavere end 1 V 
jævnstrøm.

7.1 Ventilatorstyring for 0-10 V

For enheder med en ventilatorhastighed på 0-10 V kan 
motorregulering foretages ved hjælp af en analog 
0-10V jævnstrømsindgang med impedans på 25 kΩ.

Ventilaktuatorer skal aktiveres fra den eksterne 
betjeningsenhed. Hvis der anvendes et 
fjerntermostatsæt til 0-10 V, kan der anskaffes en 
vandtemperatursensor som tilbehør.

Sørg for at kontrollere impedansværdierne, især 
ved parallel styring af mere end én enhed.

Uafhængighed for indgang 25 kΩ

UDGANGS EGENSKABER
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A B

A Display

B Taster

8.2 Display

Status og alarmer vises på displayet med de specifikke 
symboler nedenfor:

Automatisk Kølefunktion

Støjsvag funktion Blinker, når nærhedskontakten CP er lukket

Maks. ventilatorhastighed Alarmindikator (lyser konstant)

Nattilstand Indikator for slukket panel

Varmefunktion (gælder ikke for denne model)

8.3 Tasternes funktioner

De forskellige funktioner indstilles ved hjælp af 8 baggrundsbelyste taster

Temp + bruges til at øge 
temperaturindstillingen

Nattilstand: begrænser ventilatorhastigheden 
til et indstillet niveau, og rumtemperaturen vil 
variere

Temp – bruges til at reducere 
temperaturindstillingen

Maks. ventilatorhastighed: Gør det muligt at 
indstille den maksimale ventilatorhastighed

Opvarmning/køling: skift mellem varme- og 
kølefunktion

TIL/Standby: til aktivering af enheden eller 
skift til standby

Indstiller ventilatorhastigheden automatisk
Støjsvag: begrænser ventilatorhastigheden til 
en lavere indstilling

8.1 Betjening af internt og fjernmonteret kontrolpanel

Med disse betjeningsfunktioner kan rumtemperaturen 
reguleres for indstillingerne AUTO, SILENT, NIGHT og 
MAX ved hjælp af en temperatursensor, der er monteret 
i den nederste del af enheden (intern betjening) eller i 
den fjernmonterede betjeningsenhed.

Kontrolpanelet har en hukommelse, så indstillingerne 
ikke går tabt, hvis apparatet slukkes, eller hvis 
strømforsyningen bliver afbrudt.

Frostsikring er også mulig i standby-tilstand.

20 sekunder efter sidste handling reduceres 
panelets lysstyrke, og rumtemperaturen vises 
på displayet. Tryk på en vilkårlig tast for at gå 
tilbage til maksimal lysstyrke.

Fejl på de enkelte tilsluttede enheder 
vil ikke blive vist på den fjernmonterede 
betjeningsenhed.
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Tænd for strømforsyningen på afbryderen med sikring.

Sådan aktiveres enheden

Tast Betjening Display

Tryk på standby-knappen "TIL" fra "FRA" til "TIL"

Vælg en af de 4 driftsfunktioner ved at trykke  
på den relevante tast.    

8.5 Indstillinger for varme-/kølefunktion
Tast Betjening Display

Hold tasten Opvarmning/køling nede i ca. 2 sekunder for at skifte  
mellem varme- og kølefunktion, hvilket angives af de 2 symboler,  
når opvarmning eller køling er aktiv.

 

Under opvarmning vises symbolet, når indstillingen er over rummets 
temperatur. Begge er slukket, når indstillingen er under.

Under køling vises symbolet, når indstillingen er under rummets temperatur. 
Begge er slukket, når indstillingen er over.

I 4-rørsversionen med automatisk reguleringssystem for køling/opvarmning 
betyder det, at indstillingen er nået (temperaturen er i det neutrale interval), 
når begge symboler vises.

 

Når et af de to symboler blinker, er vandtemperaturen 
ikke tilstrækkelig (varm eller kold), og ventilatoren 
stopper, indtil vandtemperaturen når det niveau, der 
er nødvendigt for at aktivere ventilatoren.

Hvis vandtemperaturen har det krævede niveau for 
opvarmning eller køling, efter der er tændt for strømmen, 
vil opstarten foregå på normal vis, mens ventilatoren 
arbejder mellem minimum- og maksimumgrænserne.

8.6 Standby
Tast Betjening Display

Tryk på og hold tasten TIL Standby nede i ca. 2 sekunder. Ingen lysende 
signaler på displayet betyder, at systemet er i standby (ingen betjening).

Fra

Når styringen er i standby-tilstand, er frostbeskyttel-
sen garanteret. Hvis rummets temperatur kommer

under 5 °C, åbnes magnetventilerne på varmtvands-
udgangen og kedlen.

8.7 Temperaturvalg
Tast Betjening Display

Indstil den ønskede rumtemperatur ved hjælp af de to taster til at øge eller 
reducere temperaturværdien på det 3-cifrede display.

Indstillingsintervallet er fra 16 til 28 °C i trin á 0,5 °C. 
Indstillinger, der ligger uden for intervallet fra 5 °C til 
40 °C accepteres også (undtagen i automatisk 
tilstand). Angiv kun disse indstillinger for korte 
perioder, og angiv derefter en midlertidig indstilling.

Regulatoren er meget præcis – angiv den ønskede 
indstilling, og vent på, indtil betjeningsenheden 
regulerer sig selv ud fra den faktiske registrerede 
rumtemperatur.
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Tast Betjening Display

Tryk på tasten AUTO, og hold den nede. Den aktiverede funktion  
angives med det relevante symbol, som vises på displayet.

Ventilatorhastigheden justeres automatisk mellem 
minimum- og maksimumværdierne ud fra forskellen

mellem rumtemperaturen og den indstillede 
temperatur.

8.9 Støjsvag drift
Tast Betjening Display

Tryk på tasten Støjsvag, og hold den nede. Den aktiverede  
funktion angives med det relevante symbol, som vises på displayet.

Ventilatorhastigheden er begrænset til en indstillet 
maksimumværdi.

8.10 Natdrift
Tast Betjening Display

Tryk på tasten Natdrift, og hold den nede. Den aktiverede  
funktion angives med det relevante symbol, som vises på displayet. 

Når du vælger denne funktion, begrænses 
ventilatorhastigheden til et indstillet niveau, og den 
indstillede temperatur justeres automatisk som følger:

• reduceres med 1 °C efter en time og med endnu en 
grad efter to timer ved varmefunktion

• øges med 1 °C efter en time og med endnu grad 
efter to timer ved kølefunktion

8.11 Drift ved maksimal ventilatorhastighed
Må ikke bruges i længere perioder ad gangen. Kan beskadige motoren.

Tast Betjening Display

Tryk på tasten Maks. drift, og hold den nede. Den aktiverede funktion angives 
med det relevante symbol, som vises på displayet. 

I denne driftstilstand aktiveres det højest mulige 
effektniveau, uanset om der er tale om opvarmning 
eller køling. 

Når den ønskede rumtemperatur er nået, anbefaler vi, 
at du vælger en af de 3 andre driftsfunktioner for at 
opnå øget komfort og lavere støjniveau.

8.12 Tastaturlås
Tast Betjening Display

Ved at trykke på tasterne (+) og (-) i 3 sekunder låses alle taster lokalt, og "bL" 
vises på displayet.
Alle handlinger er deaktiveret for brugeren, og så snart der trykkes på en tast, 
vises "LOC". Hvis du vil låse tasterne op, skal du gentage sekvensen.

8.13 Reduktion af lysstyrke til minimum

20 sekunder efter sidste handling reduceres panelets 
lysstyrke for at opnå større komfort om natten, og 
rumtemperaturen vises på displayet. 

Hvis lysstyrken stadig generer, kan displayet  
slukkes helt.

Tast Betjening Display
Når displayet er slukket, skal du trykke på (+)-tasten og holde 
den nede i 5 sekunder, indtil "01" vises.
Brug (-)-tasten til at ændre værdien til 00, og vent 20 sekunder 
for at kontrollere, at indstillingen er accepteret.
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Registreringssensoren er placeret ved apparatets 
bund, og derfor kan den registrerede temperatur til 
tider afvige fra den faktiske rumtemperatur.

Ved brug af denne funktion kan den viste værdi  
justeres inden for intervallet -9 til +12 K i trin á 0,1 °C.
Brug denne justering med forsigtighed og kun efter at 
have konstateret en uoverensstemmelse i forhold til den 
faktiske rumtemperatur ved hjælp af en pålidelig enhed.

Tast Betjening Display
Når displayet er slukket, skal du trykke på (-)-tasten og holde 
den nede i 5 sekunder for at få adgang til menuen. Her kan du 
(med (+)- og (-)-tasterne) justere den viste AIR- sensorvariation, 
inden for intervallet 9 til +12 K i trin á 0,1 K.
20 sekunder efter sidste handling slukkes panelet, og 
indstillingen gemmes.

8.15 Slukning i længere perioder

 
Frostbeskyttelsesfunktionen er ikke aktiv, hvis 
strømforsyningen til anlægget er isoleret.
Vær omhyggelig for at undgå frostskader, hvis enheden er 
slukket en del af året eller i ferieperioder.
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