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Beskrivelse - Quick guide 

 

Beskrivelse: 

Stik sættes i RS485-2, hvis man bruger Smarty XP, skal stik i remote control 
Der vises Con i display og der oprettes forbindelse til anlæg. 
Der vises noC i display, forbindelsen er ikke opnået. Tjek diverse stik/kabler for fejl 

B1=Tænd/Sluk 
B2=Ventilator 
B3=Temperatur 
B4=Hæve temperatur eller ventilator hastighed 
B5=Max ventilator hastighed (Boost) 
B6=Sænke temperatur eller ventilator hastighed 
S1=Display visning 
L4-L7=Visning af ventilatorhastighed 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stouch er en 3 trins styring af ventilator. 
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Symbol Indstilling Hvordan gør man Hvad sker der 
B1, L1 Tænd  Hold B1 nede i 2 sek. L1 lyser 
B1, L1 Sluk Hold B1 nede i 2 sek. L1 slukker 

L1 Aktivere fra sleep mode 
Tryk på en vilkårlig 
knap 

L1 blinker i sleep mode 

B2, B4, B6, 
L2 

Indstil ventilator hastighed Tryk på B2 
L2 lyser. Hastighed kan ændres 
på B4 og B6 

B3, B4, B6, 
L3 

Indstil temperatur Tryk på B3 
L3 lyser. Temperatur kan 
indstilles på B4 og B6 

B4, B6, L4-
L7 

Ændring af indstillinger B4 hæver, B6 sænker 
L4-L7viser ventilator hastighed 

B4, B5, B6, 
L2 

Tænd/Sluk forcering Tryk B5 i 2 sekunder 

L2 blinker, der vises den tid 
anlægget kører forcering. Alt 
over 600 sekunder, er vist i 
minutter. Indstilling af tid ved at 
trykke på B4 og B6. Max tid 180 
minutter 

B4, B6, L4-
L7 

Se og slet alarmer 
For at slette alarmer 
tryk på B2 og B3 i 3 
sekunder. 

Hvis der kommer alarm, vil L4-
L7 blinke og alarmkode vil står i 
display. Man kan se alarm liste 
ved at trykke på B4 og B6. Efter 
alarmen er slettet, vender 
fjernbetjeningen tilbage til 
indstillinger 

L2-L7 
Når CO2 sensor er 
installeret 

Ikke aktuelt 
L2, L3 og L7 blinker, L4, L5, L6 
er der lys i. 

B2, B3, B5 On/off Børnesikring 
Hold B3, B2 og B5 
nede i 2 sekunder i 
nævnte rækkefølge 

Der vil fremkomme --- i display, 
så kan man ikke ændre noget. 
Tilbage til off, samme 
fremgangsmåde. 

 

 

Ventilator hastighed: 
Trin kan ændres i service menu, fra 20-100% 
Fabriksindstillinger: 
Trin 1= 20% 
Trin 2= 40% 
Trin 3= 70% 
Trin 4= (forcering) 100% 

Temperatur indstillinger: 
Kan indstilles fra 15-35°C 
Hvis man vælger visning af indblæsning temperatur, vil Stouch vise både setpunkt og aktuel 
indblæsningstemperatur (setpunkt i 5 sek, indblæs 2 sek) 
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Bruger menu: 

For at komme ind i menu skal holde B2 og B3 nede i 3 sekunder. 
Der vil så stå P og et nummer. Man bruger B4 og B6 når man skal skifte op og ned. 
Man skal bruge B5 for at lave ændringer. Tryk B5 når man har lavet sine ændringer. 
Tryk på B1 når man skal tilbage til hovedmenu. 
P.06= Man nulstiller filter ved at holde B2 og B3 nede i mere end 5 sekunder 
 

Nr. Beskrivelse Indstillinger Fabriks indstillinger 
P.01 Sleep mode 0=off, 1-99 tid i sekunder 0 
P.02 Lyd 0=off, 1=1-9, lyd tone 2 
P.03 Visning af temperatur på 

indblæsning 
0 0 

P.04 Ønsket CO2 PPM  Ikke aktuelt 20 x 10=200 ppm 
P.05 Tillad CO2 difference Ikke aktuelt 5 x 10=50 ppm 
P.06 Filter timer Viser dage fra sidste filter 

skift 
0 

 

Service menu: 

1. Gå til sluk (hvis anlæg kører, tryk B og B2 i 3 sekunder) 
2. Hold B1 og B2 nede i 3 sekunder 
3. Ved at bruge B4 og B5, trykker man sikkerhedskode 022 og godkender med B5. 
4. Man bladrer op og ned i menuen, ved at bruge B4 og B5, når man kommer til det 

ønsket område, trykker man på B5. Her kan man igen bladre op og ned, og ændre det 
skal ændres. B5 godkender og gemmer, og returnere  

5. Når du skal forlade service menu, hold B1 nede i 3 sekunder (anlægget slukker) skal 
startes på ny. 
 
 

Nr. Beskrivelse Indstillinger Fabriks indstillinger 

F.01 Ventilator styring 
0=0..100% 
1=Blandet hastigheder 
2=Ikke aktuelt 

1 

F.02 Ventilator lås 
0=Ikke låst 
1= Ventilator min. hastighed 1 

1 

F.03 Hastighed 1 (%) 0-100 20 
F.04 Hastighed 2 (%) 0-100 40 
F.05 Hastighed 3 (%) 0-100 70 
F.06 Hastighed 4 (%) Boost 0-100 100 
F.07-F20 Ikke aktuelt   
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Alarmer: 

Automatik MCB: 

Kode Beskrivelse (Se manual for beskrivelse af alarm) 
A.01 Knækket Rotor bælte 
A.02 Brand alarm aktiveret 
A.03 Fugtighedskontrol aktiveret 
A.04 Anti-frost beskyttelse for varmeveksler aktiveret 
A.05 Anti-frost beskyttelse for varmeveksler. Systemet er stoppet. 
A.06 Anti-frost beskyttelse for varmeveksler (tryk forsinkelse). Systemet er stoppet. 
A.07 Anti-frost beskyttelse for vandvarmeren. Systemet er slukket. 
A.08 Tilluft temperatur er for lav 
A.09 Tilluft temperatur er for høj 
A.10 Tilluft temperatur er for lav. Systemet er slukket 
A.11 Tilluft temperatur er for høj. Systemet er slukket 
A.12 Venligst udskift tilluftfilter (trykforsinkelse) Systemet er slukket 
A.13 Venligst udskift afkastfilter (trykforsinkelse) Systemet er slukket 
A.14 Venligst udskift afkast- og tilluftfilter. 
A.15 Venligst udskift afkast- og tilluftfilter 
A.16 Tilluft lufttemperatursensor fejl. Nødtilstand. 
A.17 Fraluft lufttemperatursensor fejl. Nødtilstand 
A.18 Afkast lufttemperatursensor fejl. Nødtilstand 
A.19 Indtag lufttemperatursensor fejl. Nødtilstand. 
A.20 Vandvarmflade temperatursensor fejl. Nødtilstand. 
A.21 For-varmflade vand temperatur sensor fejl. Nødtilstand. 
A.22 Vandkøler temperatursensor fejl. Nødtilstand. 
A.23 Kontrolboks temperatursensor fejl. Nødtilstand. 
A.24 Tilluft temperatursensor fejl. Systemet er slukket. 
A.25 Fraluft temperatursensor fejl. Systemet er slukket. 
A.26 Afkast temperatursensor fejl. Systemet er slukket.  
A.27 Indtag temperatursensor fejl. Systemet er slukket.  
A.28 Vandvarmfalde temperatursensor fejl. Systemet er slukket. 
A.29 Vand forvarmflade temperatursensor fejl. Systemet er slukket. 
A.30 Vand køleflade temperatursensor fejl. Systemet er slukket.  
A.31 Kontrolboks temperatursensor fejl. Systemet er slukket 
A.32 Brandspjæld test er lykkes 
A.33 Brandspjæld test er mislykkes 
A.34 Varmflade manuel beskyttelse 
A.35 Varmflade automatisk beskyttelse 
A.36 For-varmflade manuel beskyttelse 
A.37 For-varmflade automatisk beskyttelse 
A.38 Tilluft ventilator beskyttelse 
A.39 Fraluft ventilator beskyttelse 
A.40 DX cooler beskyttelse 
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A.41 Brand beskyttelse 
A.42 Tilluft trykbeskyttelse. Systemet er slukket. 
A.43 Fraluft trykbeskyttelse. Systemet er slukket. 
A.44 Forkert konfiguration 
A.45 Intensiv carm  
A.46  
A.47 Intern kommunikationsfejl 
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Automatik PRV EKO 3.0 

Kode Beskrivelse (Se manual for beskrivelse af alarm) 
A.01 Varmeveksler antifrost beskyttelse 
A.02 Brand alarm 
A.03 Beskidte filtre 
A.04 Ventilatorfejl 
A.05 Lav spænding 
A.06 DTJ 100 føler fejl(udsugning) 
A.07 Afkast føler fejl 
A.08 Indblæsnings føler fejl 
A.09 DTJ 100 føler fejl (fugtighed) 
A.10 Retur vands føler fejl 
A.11 Udeluft føler fejl 
A.12 Overheat af ventilator 
A.13 Rotor fejl 
A.14 Lav fugtighed 

 

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 at 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 værdi af 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. 
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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. 
 
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. 
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Trykfald over veksler: 

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

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  
 
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. 

 

 

 

 

 

 

 


