
Swegon CASA® Smart Sensor package

Monteringsanvisning

1. Generelt

Swegon CASA Sensor package er en kombinasjonsgiver 
som omfatter følgende: 

• fuktgiver (SRH)
• fukt- og CO2-giver (SRHCO2)
• fukt- og VOC-giver (SRHVOC)

Sensor package kan monteres i alle Swegon CASA 
Smart ventilasjonsaggregatene med programvare-
versjon 2.2 eller nyere. Hvis du er usikker på hvilken 
programvareversjon aggregatet har, åpner du først 
Hovedmenyen fra Smart-panelet og velger deretter 
Informasjon og til slutt Aggregatversjon.

2. Montering

Alle giverkombinasjoner av Sensor package er innkaps-
let på samme måte. Dersom ventilasjonsaggregatet ikke 
har noen forhåndsinstallert Sensor package-giver / give-
renhet, kan du montere en ny Sensor package i stedet 
for den gamle. 

Aggregater uten Sensor package-giver er utstyrt med en 
tilkoblingskabel. Før montering løsner du tilkoblingska-
belens festeklemme fra aggregatet. Du skal senere skru 
fast Sensor package i det samme hullet. 

Følgende sider viser giverens plassering i forskjellige 
ventilasjonsaggregater.
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W3 | W4

I ventilasjonsaggregatene Swegon CASA W3 og W4 
Smart skal Sensor package monteres bak bypasspjeldet 
for sommertid i avtrekksluftkammeret. Plasseringen er 
vist på tverrsnittskissen nedenfor. Under montering skal 
bypasspjeldet stå i «vinter»-stilling (se Installasjons-, 
igangkjørings- og vedlikeholdsveiledningen for W3/W4). 
Varmeveksleren og avtrekksluftfiltret må fjernes fra 
aggregatet før montering.

W5 | W9

I ventilasjonsaggregatet Swegon CASA W5 Smart skal 
Sensor package monteres under avtrekksluftfiltret i av-
trekksluftkammeret. Plasseringen er vist på illustrasjonen 
til venstre nedenfor. Avtrekksluftfiltret må fjernes fra 
aggregatet før montering.

I ventilasjonsaggregatet Swegon CASA W9 Smart skal 
Sensor package monteres under avtrekksluftfiltret i av-
trekksluftkammeret. Plasseringen er vist på illustrasjonen 
til høyre nedenfor. 

W3 | W4 (R-modellen)

W5 (R-modellen) W9 (R-modellen)
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R2 | R3

Plasseringen av giverpakken i Swegon CASA R2 Smart 
ventilasjonsaggregatet vises på bildet nedenfor. På 
aggregat i høyreutførelse er det et forhåndsboret hull 
(A)for giverpakken. På aggregat i venstreutførelse skal 
en festeskrue for ettervarmeren fjernes, og giverpakken 
monteres deretter i skruehullet (B). 

I ventilasjonsaggregatet Swegon CASA R3 Smart monte-
res Sensor package under avtrekksluftfiltret i avtrekk-
sluftkammeret. Plasseringen er vist på illustrasjonen 
nedenfor. Avtrekksluftfiltret må fjernes fra aggregatet 
før montering.

R5

I ventilasjonsaggregatet Swegon CASA R5 Smart monte-
res Sensor package under avtrekksluftfiltret i avtrekk-
sluftkammeret. Plasseringen er vist på illustrasjonen 
nedenfor. Avtrekksluftfiltret må fjernes fra aggregatet 
før montering.

R2

R5 (R-modellen)

R3 (R-modellen)
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R5-H

Plasseringen av giverpakken i Swegon CASA R5-H 
Smart ventilasjonsaggregatet vises på bildet neden-
for. A er plassering i venstreutførelse. B er plassering i 
høyreutførelse.

Fra fabrikken er transduserens kabel i kryssboksen koblet 
til den venstre drivenheten. Hvis enheten er speilet til høy-
re, må tilkoblingen til kabelen endres. Fjern kabel A fra 
PCB (X14 / Sensor pakke) og koble til kabel B.

R7

I ventilasjonsaggregatet Swegon CASA R7 Smart monte-
res Sensor package under avtrekksluftfiltret i avtrekk-
sluftkammeret. Plasseringen er vist på illustrasjonen 
nedenfor. Avtrekksluftfiltret må fjernes fra aggregatet 
før montering.

R5-H

R7
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R7-H

Plasseringen av giverpakken i Swegon CASA R7-H 
Smart ventilasjonsaggregatet vises på bildet neden-
for. A er plassering i venstreutførelse. B er plassering i 
høyreutførelse.

Fra fabrikken er transduserens kabel i kryssboksen koblet 
til den venstre drivenheten. Hvis enheten er speilet til høy-
re, må tilkoblingen til kabelen endres. Fjern kabel A fra 
PCB (X14 / Sensor pakke) og koble til kabel B.

R9 | R15

I ventilasjonsaggregatet Swegon CASA R9 og R15 Smart 
monteres Sensor package under avtrekksluftfiltret i av-
trekksluftkammeret. Plasseringen er vist på illustrasjonen 
nedenfor. Avtrekksluftfiltret må fjernes fra aggregatet 
før montering.

R7-H

R9 | R15
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R9-H | R15-H

Plasseringen av giverpakken i Swegon CASA R9-H og 
R15-H Smart ventilasjonsaggregatet vises på bildet ne-
denfor. A er plassering i venstreutførelse. B er plassering 
i høyreutførelse.

Fra fabrikken er transduserens kabel i kryssboksen koblet 
til den venstre drivenheten. Hvis enheten er speilet til høy-
re, må tilkoblingen til kabelen endres. Fjern kabel A fra 
PCB (X14 / Sensor pakke) og koble til kabel B.

R9-H | R15-H
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Montering av Sensor package i aggregatet

Løsne klemmen som giverkabelen er festet til aggrega-
tet med. Koble deretter kabelen til konnektoren (1) på 
giverens kretskort. Trykk kretskortet på plass i sporet i 
bunnplaten (2) i Sensor package. Sett på lokket (3) på 
bunnplaten og skru fast (4) Sensor package i hullet du 
løsnet kabelen fra i stad. 

3. Igangkjøring

Når Sensor package er montert, identifiserer ventila-
sjonsaggregatet automatisk de tilgjengelige giverne. 
Funksjonene som tilsvarer de monterte giverne, blir 
automatisk synlige på menyen Smart-funksjoner i 
Smart-kontrollpanelet. De ønskede funksjonene velges 
fra menyen Smart-funksjoner og stilles inn i henhold til 
ventilasjonsaggregatets bruksanvisning.

W3, W4, W5, W9, R3 og R5 ventilasjons-
aggregater fås som venstre- og høyre-
modeller. Illustrasjonene viser Sensor 
packages plassering i høyremodeller. 
Venstremodellene har tilsvarende plas-
sering, men på motsatt side av aggrega-
tet. Venstremodellene er et speilbilde av 
høyremodellene.
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