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Fjernbetjening 
Flex 

Service manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symboler på luftretning på anlæg 

 

 

   Blå             Rød                  Blå                  Rød 
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Teknikker indstillinger: 

Menu-Advance-Service 

Kodeord: 4444 

1.Exit: retur til hovedmenu 

DER ANBEFALES IKKE AT ÆNDRE KOEFFIENT INDSTILLINGERNE, DA DET KAN 
MEDFØRER AT ANLÆGGET IKKE KØRER OPTIMALT. 

Kp=Koefficient Proportional 
Ki=Koefficent Integral 

2. ”System PI”-Koefficient indstillinger til hele anlægget, reagerer til varme og køling. 

2.1 Kp-(1-1000) fabriksindstillinger 10 
2.2 Ki-(1-10000) fabriksindstillinger 8 

 
3. ”Room PI”- Koefficient indstillinger baseret på udsugnings luft. 

3.1 Kp-(1-1000) fabriksindstillinger 100 
3.2 Ki-(10000) fabriksindstillinger 10 

4. ”Heater PI”-  Koefficient indstillinger elektrisk varmeflade 

 
4.1 Kp-(1-10000) fabriksindstillinger 30 
4.2 Ki-(1-10000) fabriksindstillinger 10 
Hvis man ikke skal bruge varmefladen, skal KP og KI stå på 0 

5. ”Bypass/Rotor PI”- Koefficient indstillinger bypass eller rotorveksler 
 
5,1 KP-(1-1000) fabriksindstillinger 10 
5.2 Ki-(1-10000) fabriksindstillinger 10 
Hvis rotor skal stoppe hurtigere, skal KP og KI stå på 50, men anlæg bliver mere ustabilt. 

6. ”Chiller PI” -  Koefficient indstillinger køler 
 
6.1 Kp-(1-1000) fabriksindstillinger 10 
6.2 Ki-(1-10000) fabriksindstillinger 10 

7. ”Preheater PI”- Koefficient indstillinger forvarmer 

7.1 Kp-(1-1000) fabriksindstillinger 30 
7.2 Ki-(1-10000) fabriksindstillinger 10 
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8. ”Night Control”- Hvis anlægget kører hele døgnet, kan man på uge ur sætte set point på 
indblæsningstemperatur ned om natten for at frikøle. Natkøling gælder kun når anlægget er 
stand-by eller slukket på uge ur. Nat køling indstillinger. Indstillinger vil blive aktiveret, når 
”Day T≥” er opnåede for anlægget og når temperaturen falder til under ”Night T≥ og når rum 
temperaturen forbliver over ”Room T≥”,  
8.1 ”Day T≥” – (15-40)°C Maximum frisk luft temperatur. Fabriksindstillinger 26°C 
8.2 ”Night T≥” – (0-15)°C Minimum frisk luft temperatur.  Fabriksindstillinger 16°C 
8.3 ”Room T≥” – (10-30)°C Rum temperatur, Fabriksindstillinger 17°C 
8.4 ”Exercise” – (1-5) timer. Perioden for hvor ofte data er målt og ventilatorerne blæser luft 
ind(kort tid)  Fabriksindstillinger 3 timer 
 

9. ”Watt.heater”- temperaturer indstillinger for vand varmeflade. 

 
9.1 Water crit – (Watter stop+5,20)°C. Grænsen hvor temperaturen af returvandet er tvunget 
til at hæve temperaturen. Fabriksindstillinger 10° C 
9.2 Water stop – Grænsen hvor anlægget stopper i går i alarm. Fabriksindstillinger 5°C 
9.3 Pump stop – (10-30)min. Tiden efter pumpen er sukket og der ikke er brug for varme, 
                            Fabriksindstillinger 10 min. 
9.4 Pump exerc – (0-5) timer Tidsperiode hvor pumpe vil starte for en kort tid, når der ikke er 
behov for varme. Fabriksindstillinger 5 timer. 
 

10.”Actuator settings” – vælg basic indstillinger på anlægget. 
 
10.1 Heater – Varmeflade – fabriksindstillinger afhænger af anlæg. 
 
E_On/Off – Elektrisk varmeflade er on/off, kontrolleret af relæ. 
E_0_10 – Elektrisk varmeflade kontrolleret af 0-10V signal 
E_ESKM – TRIAC kontrol af elektrisk varmeflade 
W_VAL+ - Motorventil kontrolleret af 3 vejs position 
W_0_10 – Motorventil kontrolleret af 0-10V signal 

Hvis anlægget er bestilt med eller uden varmeflade, og den ikke skal bruges/tilsluttes endnu, 
skal Heater være på W_0_10 samt  skal frost termostaten på klemme 35+36 afløses af en 
10kΩ modstrand. Genstart anlæg. 

10.2 Veksler fabriksindstillinger afhænger af anlæg. 
 
R_0_10 – 0-10 V kontrol af rotorveksler 
R_On/Off – On/off kontrol af rotorveksler, kontrolleret af relæ 
B_0_10 - 0-10 V kontrol af bypass, ved krydsveksler 
B-DMP – 3 positions styring af bypass, ved krydsveksler 
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10.3 Vent Unit - fabriksindstillinger afhænger af anlæg. 
 
TK – Afsnit 10.2 er ikke anvendelig 
RHEC – Varmegenvinding med krydsveksler kontrol 
RHC – Varmegenvinding uden krydsveksler kontrol 
 

10.4 Ventilator typer - fabriksindstillinger afhænger af anlæg 
 

EC – Kontrol af ventilator 0-10V signal 
AC – Kontrol af ventilator med 3 trins styring signal 
 

11.”PSI” – Når der er installeret tryktransmitter, kan man ændre min og max for 
                 tryk transmitteren. Skal passe med det tryktransmitteren er sat til. 
 
11.1 ”Min _0V” – (0-2000) Pa, fabriksindstillinger 0 
11.2 ”Max_10V” – (0-2000)  Pa, fabriksindstillinger 300 
Husk at tjekke jumper på tryktransmitteren, hvis der ændres på fabriksindstillinger. 

Når der er installeret 1 tryk transmitter, er det kun den ventilator, som arbejder efter tryk, skal 
står på Pressure under ventilatorkontrol, den anden ventilator skal står på %, og arbejder efter 
de indstillinger som er valgt på fjernbetjeningen. Tryk vælges også på ventilatoren i 
fjernbetjeningen. 
 
 

12. ”CO2” – Når der er installeret CO2 føler/fugtføler, kan man ændre min og max er 
indstillet for CO2/fugtføler føleren. Max ppm =100% 
 
12.1 ”min_0V” – (Oppm-2000)  ppm, fabriksindstillinger 0 
12.2 ”max_10V” – (Oppm-2000) ppm, fabriksindstillinger 1000 
 

13.”Vent.Control” – Indstillinger af ventilatorer. 

 
13.1 ”SAF” -  Indstillinger for indblæsningsventilator i procent eller Pa. 
                      fabriksindstillinger er i procent. 
13.2 ”EAF” - Indstillinger for udsugningsventilator i procent eller Pa. 
                     fabriksindstillinger er i procent. 
 
13,3 ”CO2” – (On/Off) CO2 sensor udsugning, fabriksindstillinger (Off) skal stå på On,  
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                      hvis der installeres CO2 sensor. 
 

 
13.4 ”ResetToFactorySettings” Når der trykkes på OK, bliver fabriks indstillinger 
                      genindlæst. ADVARSEL anlægget og flex genstarter. 
 

 

14. ”Misc” Stop indstillinger for anlægget, når fjernbetjeningen bliver frakoblet 
 
14.1 ”RC NC” – (On,Off), fabriksindstillinger (Off) 
 

On – Ingen fjernbetjening, anlægget er stoppet 
Off – Ingen fjernbetjening, anlægget er tændt. Man kan indstille de parameter man skal og 
derefter tage fjernbetjening ud af stikket. Anlægget kører nu uden fjernbetjening. Bruges kun i 
tilfælde, hvor der ikke må indstilles på fjernbetjeningen. Man kan så heller ikke se fejl og 
alarmer. 

14.2 F Timer, (OFF) fabriksindstillinger. Hvis man vil have filterovervågning,  
                       skal den står på  ON. Man kan sætte tid til filterskift. 

AF: AHU info. Må ikke røres. 
AF1: Ingen data 

CONF1 

17.2 3daysRHmean.Betyder fugtighed er sat til 30%, kan ændres til 5%, hvis man ikke vil 
have anlæg går ned i hastighed. 

CONF2 

18.1 Old RC compatib (on, off) kan bruges med ældre fjernbetjeninger, default er ON, hvis der 
er problemer med nogle ”bugs” i automatikken, skal den ændres til off 


