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Beskrivelse 

Flex fjernbetjening kan bruges til at styre ventilationsanlæg med V1 og V2 printkort. 

Tekniske data 

 

Knapper på display 

Knap nr.1 Fast button, bruges til at styre de valgte funktioner(menu II.6.5.3) 

Knap nr.2 Bruges til at øge indstillingerne, eller flytte en linje op. 

Knap nr.3 OK, bruges til at godkende det valgte. 

Knap nr.4 Bruges til at sænke indstillingerne, eller flytte en linje ned. 

 

Menu l. Start vindue 

1. Vælg hvordan anlægget skal styres. 
 
OFF, Manual eller Schedules (uge program) 
OFF: slukker anlæg. 
Manual: Anlægget arbejder efter de indstillede trin og 
temperaturer som er indstillede på fjernbetjeningen. 
Schedules (Uge program): Anlægget arbejder efter dét uge 
program, som er indstillet på fjernbetjeningen. 
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2. Indstilling af ventilator hastighed (Fan speed). 
 
Stop: Anlægget slukker 
Low, Medium, High: Hastighed på ventilator  
Hastigheden på ventilatorerne kan indstilles individuelt for 
indblæsning og udsugning, når anlægget er med EC 
motorer.(Menu ll.6.7 og ll.6.8) 
 
 
3. Indstilling af ønsket temperatur (Set temperature). 

Temperaturen kan indstilles fra 15 til 30 °C 
 
   

 

4. Andre indstillinger man kan se og indstille på fjernbetjeningen (Menu).  
Se menu ll 
 
Uge skema 
Dato og tid 
Visning af alarmer 
Sprog 
Visning af følere 
Yderligere indstillinger 
 

5. Anlægget kan styres af både indblæsnings eller udsugnings føler. 
Se menu ll.6.3.1 
 

6. Hvad betyder information i displayet. 
 
Hvis der er flere fejlbeskeder, står de i den rækkefølge, som 
fejlene er kommet i.  
NC: Ingen forbindelse fra fjernbetjening til print kort 
Unfreezing: Afisningsfunktionen er startet til varmeveksler 
Change filteres: Beskidte filtre 
DR fault: Fejl på fugtighedsføler 
Lav fugtighed: Reducering af ventilatorhastighed, på grund 
af for tør luft. Kan ændres i service menu 
Stop input: Anlægget er stoppet af eksternt stop signal. 
Standby mode: Når ”Fast button” Run/Standby funktion er 
valgt(Menu ll.6.5.3) 
Boost: Når ”Fast button” Boost er valgt(Menu ll.6.5.3) eller 
eksternt Boost signal. 
Night cooling: Hvis det er valgt.(Menu ll.6.5.1) 
High CO2 level: Valgte CO2 niveau er overskredet 
Battery low: Batteri skal skiftes. 
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Menu ll 
De første liner er til information 
Version af anlægget er vist, eller NC, hvis der ikke er forbindelse til anlægget. 
Tal øverst til højre er sidetal/totale antal sider, f.eks. 2 ud af 7  
Markeringen i venstre side viser, hvor du står nu. 
Hvis der vises ( ! ) er der ikke valgt indstillinger. 
   
 
1.  Ugeprogram 

Husk at tjekke dato og tid er ok, inden indstilling af 
ugeprogrammet. (Menu ll.2) 
Der kan laves 8 indstillinger for hver dag i hele ugen, eller for et 
ugeprogram (gruppe af dage). 
Man kan indstille ventilator hastighed, indblæsningstemperatur 
og tider. Grupper: 1-7 hel uge, 1-5 arbejdsuge, 6-7 weekend. 
Hvis der er valgt en dag, kan man kopiere til andre dage. Når 
man har indstillet programmet, vælg OK knappen for at se 
indstillingerne. 
 
 
Først vælges start tid, så vælges ventilator hastighed, og sidst 
vælges indblæsningstemperatur. Når der står hh:mm, er der 
ikke valgt tid. Tryk OK hver gang der valgt en indstilling. Når 
man er færdig med at indstille, vælg så Save, Copy eller Exit. 
Indstillinger er godkendt ved at vælge Save og trykke OK. 

Vælg Copy for at kopiere den valgte dag, over til de andre dage 
i ugen, og tryk på OK. Når alt det er valgt, vil anlægget arbejde 
efter de valgte tider. Husk at sætte anlægget til ugeprogram på 
fjernbetjeningen. (Se side 2) Ugeprogrammet starter, når den 
første indstilling aktiveres.(f.eks start 7.30 lav hastighed 17°) 

 

 

2. Dato og tid 

Her kan du indstille tid og dato. Hvis der ikke er indstillet nogen 
tid, vise ( !) i display. 

Sommer og vintertid bliver ikke automatisk indstillet. 

 

 

 



Flex  4. december 2017
  
 5 

 
 
3. Alarm visning 

 
Alarmer vises i display ved fejl. System Reset ?, sletter alarmer og genstarter. 
 
3.1 Sensor fejl vises når sensor er ude over min og max. 

TJ sensor - indblæsnings sensor 
TL sensor - frisk luft sensor 
TA sensor - udsugnings sensor 
TE sensor - afkast sensor 
TV sensor - retur vand sensor 
GP sensor – tryk transmitter Sensor 
CO2 sensor – CO2 sensor/fugtighedsføler 
 
Sensor skal være installeret før fejl kan vises. Afhænger af anlægs model. 

3.2 Andre udlæsninger af fejl 
 
Fire input – eksternt brand signal er udløst. Find fejl, reset termostat 
Antifreeze protection – kritisk min. temperatur på retur vand 
Overheat – elektrisk varmeflade er overophedet 
Motor overheat – ventilator motor er overophedet 
Rotor fault – rotorveksler roterer ikke/rem knækket 
Critical room temperature – udsugnings temperatur er 
overskredet. 
Cirtical supply temperature – indblæsnings temperatur 
er overskredet 

 
4. Sprog 
 
Der kan vælges flere sprog: 
 
 
Engelsk som standard 
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5.  Sensor visning 
 
Værdier af alle installerede sensorer 
Viser kun de sensorer som er installeret i  
automatikken/anlæg.  

View sensors – Aflæs sensorer.  

Supply air temp - Indblæsnings temp. C° 
Room air temp - Rum temp. C° 
Extracted air temp - Udsugnings temp. C° 
Outdoor air temp - Frisk luft temp. C° 
Exhaust air temp - Afkast luft temp. C° 
Return water temp - Retur vand temp. C° 
Preheater temp - Forvarmer temp. C° 
Extracted air humidity - Fugtighed udsugning % 
Supply air pressure - Tryk indblæsning i Pa 
Extracted air pressure - Tryk udsugning  Pa 
Extracted CO2 - Udsugning CO2 eller fugtighedsføler 
ppm. 1000ppm=100%, fabriksindstillinger 
Heating - Varme % 
Cooling - Køling % 
 
 
 
 
 
6. Yderligere muligheder (Extra) 
 
På fjernbetjeningen kan man indstille forskellige parametre under Extra 
 

6.1 Exit – retur 
 
6.2    Modbus – indstillinger af Modbus protocol 
6.2.1 MBAddress: Modbus network adresse, 0-247 
6.2.2 Parity: Pariditet, indstillinger: None,Ode,Even 
6.2.3 Baudrate: Modbus network transmissions Hastighed  
         Mulig data transmission hastighed: 2400, 4800, 9600 
         19200, 38440 kbps 
6.2.4 Antal af stop bits: 1 eller 2 
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6.3 Ventilations styring vha. temperatur sensorer 
 
6.3.1 Mode: Vælg af hvilken sensor anlægget styres. 
         Supply: Styres af indblæsningssensor 
         Room: Styres af udsugningssensor 

 
         ByOutDoor: Styres af indblæsnings- eller      

          udsugningssensor, baseret på set punkt af OutDoor T.C. 
         (udendørs temperature se 6.3.4) 
         Når udendørs temperaturen overstiger set punktet,  
         arbejder anlægget ved at bruge udsugningssensoren 
        og når udendørs temperature er lavere end set punkt, 
        arbejder anlægget ved at bruge indblæsning sensoren. 
 

6.3.2 Min Supply  
         Laveste tilladte indblæsnings temperatur. 12-24 C° 
 

6.3.3 Max Supply 
         Højeste tilladte indblæsnings temperatur. 25-40 C° 
 

6.3.4 OutDoot T.C. 
         Indstilling af sensor sommer/vinter 10-30 C° 

 
 6.4   Cool.Ctrl: Styring af køling. Hvis køling er installeret. 

 6.4.1 Min Supply: min. indblæsnings temperatur, 
          når køling er installeret. 0-15°(bruges kun til sikkerhed for at 
kølemaskinen stopper) Default 6° 
 
6.4.2 DX coolOn: DX køling er tændt  på Cool PI, 23% 
 
6.4.3 DX coolOFF: DX køling er slukket på Cool PI, 20% 

Jo højere forskel der er på %, længere tid er relæ om at slå til og fra 
 
6.4.4 OutDoot T.C: Når udendørs temperaturen har  
         overskredet set punkt, er køling tilladt, 10-30 C° 
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6.5 Add.Func: Andre indstillinger 
 
6.5.1 Night Cool: Natkøling on/off 
 
6.5.2 CO2: Højeste tilladte CO2/fugtighed niveau. Hvis det bliver 
                  overskredet, hæves indblæsning luftens hastighed. 
                   ppm. 1000ppm=100% fabriksindstillinger 
6.5.3 Fast Butt: Her vælges den indstilling man ønsker  
                          for den knap. Standby/Dvale, Boost 
                          (se 6.6) eller OFF. Hvis den står på standby/dvale og man 
trykker på knappen, lukker anlæg, indtil man trykker på den igen, så forsvinder 
teksten med standby/dvale. Hvis der bliver trykket hurtigt, inden system er klar; 
kan knappen låses, så der ikke sker noget. Anlæg skal genstartes med 
fabriksindstillinger. 
 
6.6 Boost Ctrl: Indstillinger af boost funktionen. Kan bruges som forlænget drift, 
da den overstyrer uge ur, men ikke hvis anlægget er off. 
 
6.6.1 Boost timer: Indstilling af tidsinterval for denne  
                             funktion, minutter. 
 
6.6.2 Boost SAF: Indstilling af hastighed på indblæsnings- 
                            ventilator, når boost er aktiveret. 
                            Minutter eller Pa 

6.6.3 Boost EAF: Indstilling af hastighed på udsugnings- 
                            ventilatoren, når boost er aktiveret.  
                            Minutter eller Pa.   
 
6.7 SAF Ctrl: Indstillinger for indblæsningsventilator. 
 
6.7.1 SAF Low: Hastighed på ventilator ved Low, i % eller Pa 
6.7.2 SAF Normal: Hastighed på ventilator ved medium, i % eller Pa 
6.7.3 SAF High: Hastighed på ventilator ved high, i % eller Pa 
 

6.8 EAF Ctrl: Indstillinger for udsugningsventilator. 
 
6.8.1 EAF Low: Hastighed på ventilator ved Low, i % eller Pa 
6.8.2 EAF Normal: Hastighed på ventilator ved medium, i % eller Pa 
6.8.3 EAF High: Hastighed på ventilator ved high, i % eller Pa 
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6.9 Version: Version af softwaren på anlægget (pc board), bliver vist, 
                     når der trykkes på OK knappen. Retur tryk pil op.á 
 
6.10 Service: Kun tilladt for service. Se montør manual. 
 
 
 

 

6.11 Filter 
 
6.11.1 Set timer: Indstilling af tiden for filterskift. 
 
6.11.2 ReSetTimer: Nulstiller tiden når der skiftet filter, og  
                                nulstiller beskeden “Change the filteres” 
 
6.11.3 Curr.Timer: Viser den resterende tid til  filterskift.  
 
 
Menu lll 
 
Montering af FLEX 
 
Kan monteres på væggen eller stående. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. Monter bagpladen på væggen, med ca. 3 cm kabel til at sætte i stikket, på 
fjerbetjeningen. 

2. Sæt batteriet I med + ud af. 

3. Sæt stikket fast og klik de 2 sider sammen. Se skema. 
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Indhold I kassen: 
FLEX fjernbetjening 
Batteri type 2032 
Kabel RJ11 til HE1402(4 stands) 13 meter længde. 
  

 

 

 

Fejl og løsninger 

 

Anlægget virker ikke: 

Ingen spænding Tjek om sikkerhedsafbryder Q og automat switch F er slået til. 
Check om der kommer strøm indtil anlægget. Tjek sikring på RG1 controller, 
(250mA) Tjek alle stik sidder rigtigt og ikke er beskadiget.  

Elektrisk varmeflade virker ikke: 
  
 Fejl på RG1 controller. 

Efterse elektriske varmelegeme styrespænding controller RG1 
Tilslut et multimeter til klemmerne i RG1 controller B0.10 og COM terminaler. 
Spænding skal gradvist ændre sig med hensyn til den ønskede lufttemperatur 
målt og værdiaf sensor .Hvis der ikke er nogen spænding i tilfælde af 
varmebehov, skal controller RG1 udskiftes. Tjek om stik og kabler til 
fjernbetjeningen er ok. 
NB: Kabel/stik til fjernbetjeningen må kun tilsluttes, når der ikke er strøm tilsluttet 
anlægget. 
 
Kabel fejl. 
Se efter om kabel eller stik ikke er beskadiget. Se om kabel til fjernbetjeningen 
ikke er beskadiget. 
 
Ventilatorer virker ikke: 
 
Indblæsnings(PV) eller udsugnings(IV) ventilatorer alarm. 

 
Tjek ventilatorens elektriske forbindelser. 
Hvis ventilatoren ikke løber frit, fjern blokering og genstart. Hvis fejlen ikke kan 
udbedres, kontakt forhandler. 
Mål strømforbrug på ventilatoren. Hvis den overstiger den nominelle strøm 
(mærket på ventilator motor), skal ventilatoren udskiftes. 
Efter fjernelse af fejlen, genstart anlæg. 
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Aktiveret manuel beskyttelse af varmelegeme.  

Se efter, at Indblæsningsventilatoren (PV) virker. Hvis ikke, find fejlen. 
Kontroller, om indblæsningsluften ikke er blokeret. Hvis indblæsningsluften er 
blokeret, tjek om spjældmotor (M2) åbner og lukker som det skal. 
Efter at have fjernet fejlen, skal du trykke på Reset-knappen på forsiden af det 
elektriske varmelegeme. Anlægget skal genstartes. 

 

Rotorfejl: 

Tjek om rotor kører rundt, tjek om rotorremmen ikke er knækket, tjek om alle stik 
sidder rigtigt fast. Tjek rotor føler ikke sidder for tæt på rotorplade(rød prik). Skal 
blinke hver gang de passerer hinanden. Tjek der kommer strøm ud til 
rotormotoren og gear. 

 

Sensor fejl: 
 
Indblæsning sensor TJ 
Frisk luft sensor TL 
Udsugnings sensor TA 
Afkast sensor TE 

Sluk anlægget, tjek om stik er tilsluttet rigtigt. Hvis ja, fra koble sensor fra 
automatik. Mål og check efter nedenstående skema(Pic.1a) Hvis målingen ikke 
opnår nedenstående resultat, skift sensoren. Når fejlen er rettet, genstart anlæg. 
Hvis fejlen ikke er reset på fjernbetjeningen, skal det også gøres. Se side 5. 
 

 

Trykfald over veksler: 

Hvis der i display står deiceing og det ikke er frost/vinter, skal trykket på 
pressostaten ændres. Skal stå mellem 350-400Pa. 
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Varme problemer: 

Sensor T1 og TV, frosttermostat og returvandstermostat. 

Frosttermostat skal stå på 5° (TV) 
Returvand er under 10° fabriks indstillinger.(wcrit) 
Hvis anlægget har stået stille og denne fejl forekommer, er det fordi sensorerne 
har været kolde. Varm dem lidt og genstart anlæg. Hvis anlægget kører på uge ur, 
hvor det er slukket om natten, kan det være en god ide at starte anlægget på lav 
hastighed og ændre returvand indstillingerne til ca 20°. Dette gøres i service 
manual i punkt 9,(wheat) og derefter wcrit. Hvis returvands sensor viser _ _ i 
FLEX, kan det betyde at føler/ledning til anlæg er løs/ingen forbindelse, tjek kabel. 
Eller retur vands føler er ude måleområde -40°+120° 
 
Sluk anlægget, tjek om stik er tilsluttet rigtigt. Hvis ja, afmonter sensor fra 
automatik. Mål og check efter nedenstående skema(Pic.1a) Hvis målingen ikke 
opnår nedenstående resultat, skift sensoren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


