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ADAPT – Funktionsöversikt
ADAPT-produkterna är försedda med en komplett inbyggd 
regulator för reglering av rumsklimatet med temperatur, 
luftkvalitet och närvaro som styrande parametrar samt 
luftflöde och radiatorventil som reglerande funktioner. För 
ADAPT Damper behövs DETECT Quality, samt i vissa fall 
DETECT Temp, för att erhålla redovisade funktioner.

Inbyggda funktioner är:
• Rumstemperaturmätning

• Tilluftstemperaturmätning

• Luftflödesmätning

• Luftflödesreglering

• Luftkvalitetsdetektering CAC (ADAPT Damper)

• Motorreglering

• Närvarodetektering

• Driftindikation

• Modbus slav enligt RTU

Montering
För samtliga ADAPT-produkter finns separata monterings-
anvisningar.

Regulatorn har ett begränsat antal ut- och ingångar enligt 
tabell.

Tekniska data
Samtliga tekniska och elektriska data finns redovisade i 
katalogbladet för respektive produkt.

Transformator
Transformatordimensionering tillsammans med matnings-
ledningen för spänningen på 24 V är viktig för att undvika 
spänningsfall. På www.swegon.com finns ett program 
för dimensionering av transformator och ledningslängder. 
Minsta rekommenderade ledningsarea för spänningsmat-
ning är 1,0 mm².

  20
Master

  21
Slave

  22
Slave

   23
Modbus

 1    2    3   4    5    6    7    8    9  10  11  12  13  14  15  16 

Förenklad inkoppling
Om ett ADAPT-don installeras i ett rum utan tillbehör och 
där ingen radiator eller slavstyrning ska ske, kan 24 V AC 
kopplas direkt till donkontakten, se figur 1. Rekommende-
rad kabel är enkelledare Ø 1,0 (0,78 mm²) typ RKKX. 
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Figur 1. Inkoppling av 24 V direkt i donet.  
1 = Anslutningskontakt till donet. 
2 = Stickkontakt för 24 V AC.

Figur 2. Regulatoringångar.

Tabell 1 och 2. Regulatoringångar.

Plint Typ Beskrivning

1 G Spänning 24 V AC

2 G0 Systemnolla

3 G 24 V AC

4 Z Ingång 0-10 V DC

5 G0 Systemnolla

6 V Värme On/Off alternativt ett andra kylsteg

7 G 24 V AC

8 X Närvaro, ingång

9 G0 Systemnolla

10 R Närvaro, utgång

11 G 24 V AC

12 Y Utgång 0-10 V

13 G0 Systemnolla

14 C Modbus Common

15 + Modbus RTU +

16 - Modbus RTU -

Jack Typ Beskrivning

20 RJ45 Koppling till masterdonet

21 RJ45 Anslutning av slavdon

22 RJ45 Anslutning av slavdon

23 RJ12 Modbuskoppling till masterdon
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Rumsreglering
Temperatur
De inbyggda temperatursensorerna för tillluft och rums-
temperatur har en mättolerans på ±0,5 K. Tidskonstanten 
för mätningen är ca 2 minuter. Regulatorn har en inbyggd 
begränsningsfunktion som hindrar luftflödet att öka vid 
kylbehov om tilluftstemperaturen är högre än rumstem-
peraturen. Eftersom ADAPT Damper master endast har 
en temperatursensor fungerar inte denna begränsning då 
spjället används vid frånluft. Alla temperaturgränser är änd-
ringsbara med TUNE Adapt handenhet. I tabell 3 visas vilka 
temperaturer som kan redovisas beroende på hur produk-
ten används och är konfigurerad.

Olika driftsfall
Normaldrift (närvaro) 
Regleringen jobbar mot temperaturvärden; värme 21 °C, 
kyla 23 °C, dvs ett rumsbörvärde på 22 °C ±1 K. Dessa 
temperaturbörvärden är ändringsbara med TUNE Adapt 
eller med yttre börvärdesomställare ADJUST Temp, men 
även via överordnat system. Luftflödet regleras mellan min-/
maxinställningen. I normaldrift kan man välja att aktivera 
kallrasskydd. Detta innebär att värmeventilen inte stänger 
mer än inställt värde så länge regulatorns kylvärde inte över-
stiger 50% (ställbart).

Frånvaro (energisparläge) 
Regleringen jobbar mot nya temperaturbörvärden:  
värme 20 °C, kyla 25 °C, dvs ett rumsbörvärde på  
22,5 °C ±2,5 K. Dessa temperaturbörvärden är ändringsbara 
med TUNE Adapt eller med den yttre börvärdesomställaren 
TUNE Temp, även via överordnat system kan dessa värden 
ändras. Luftflödet regleras ner till frånvaroflödet, men om 
temperaturen överstiger det nya börvärdet 25 °C startar 
kylning av rummet även då detta är obemannat. I frånvaro-
läge är kallrasskyddet inte aktivt.

Changeover (”uppvärmning med varmluft”)
ADAPT-regulatorn har en inbyggd funktionalitet som kan 
känna av skillnaden mellan rums- och tilluftstemperaturen 
och därvid anpassa luftflödet till önskad funktion. I hand-
enheten eller via Modbus kan man ställa om regulatorn till 
att automatiskt öka luftflödet vid värmebehov om rums-
temperaturen är lägre än tilluftstemperaturen, sk change-
overfunktion. Denna funktion ska alltid kombineras med 
rumsgivare DETECT Temp och kan enbart användas på 
masterdon placerade i tilluften.
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Diagram 1. Reglerförlopp vid närvaro och standardinställning för 
temperaturregleringen, 0% motsvarar minluftflöde och ingen 
värmning, 100% motsvarar maxluftflödet eller maximal värme.

Diagram 2. Reglerförlopp vid frånvaro och standardinställning för 
temperaturregleringen.

Diagram 3. Reglerförlopp vid närvaro och standardinställning för 
temperaturregleringen, med aktiverat kallrasskydd. Diagrammet 
visar hur kallrasskyddet är aktiverat till 20% till dess att kylbehovet 
nått upp till 50%.

Tabell 3. Temperatur.

Produkttyp Rums- 
temperatur

Tillufts- 
temperatur

ADAPT don master (tilluft) X X

ADAPT don slave (tilluft) X X

ADAPT don slave (frånluft) X -

ADAPT Damper master (frånl.) X -

ADAPT Damper slave (tilluft) - X

ADAPT Damper master (till-
luft) med DETECT Ta

X X
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*  TEMPERATURMENY *
KYLVÄRDE NÄRVARO 23°
VÄRMEVÄRDE NÄRV 21°
KYLVÄRDE FRÅNVARO 25°
VÄRMEVÄRDE FRÅNV 20°
BERÄKNAT BÖRVÄRDE 21.0°
AVV. RUMST. 0.0°
EXTERN INGÅNG 100%
NATTKYLA 18°
MORGONVÄRME 25°
VENTILTID 350s

Nattkyla (nedkylning av byggnadsstommen med 
frikyla)
När nattkyla är aktiverat ställer regulatorn om till nytt kyl-
börvärde, 18 °C, initiering av detta kan bara ske via Modbus 
och överordnat system.

Morning Boost (snabbuppvärmning med varm luft) 
Regulatorn ställs om till nytt rumsbörvärde 28°C, initiering 
av detta kan bara ske via Modbus och överordnat system.

Växling mellan olika driftsfall
Växling mellan närvaro/frånvaro styrs via den inbyggda när-
varogivaren. Nattkyla och Morning Boost kan bara initieras 
via överordnat system via Modbus. 

Kallrasskydd
Om denna funktion är aktiverad med ett värde >0% förblir 
värmeventilen aktiverad tidsproportionellt ända till dess 
att kylläget har överskridit gränsen 50% (som kan ändras 
under applikationsmenyn), se diagram 3. Kallrasskydd finns 
bara i programversion 4 eller senare.

Modbus temperaturfunktioner
Alla temperaturvärden och inställningar kan nås via 
Modbus. För detaljerade uppgifter om alla variabler, se 
separata ”WISE Tabeller” som kan hämtas på  
www.swegon.com.

TUNE Adapt 
I handenheten finns en temperaturmeny där alla inställ-
ningsvärden kan ändras.
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CAC luftkvalitetskontroll
ADAPT Damper med Clean Air Control har en integrerad 
VOC-givare som mäter och reglerar luftflödet för bibehål-
len luftkvalitet i rummet. VOC-givarens utsignal (pulskvot) 
följer CO2-halten i rummet genom att mäta andra gaser 
som skapas proportionerligt med CO2. Den mycket känsliga 
VOC-givaren svarar snabbt på närvaron av CO, CH4, gasol, 
alkoholer, ketoner, organiska syror, aminer, alifatiska och 
aromatiska kolväten. 

För att testa funktionen vid driftskontroll är det enklast att 
spreja T-sprit i frånluftsdonet, vilket direkt ger utslag på 
CAC-värdet.  

VOC ekvivalent med CO2

Swegons Clean Air Control VOC-givare detekterar inte 
CO2. Däremot detekterar den ett antal olika föroreningar/
emissioner, t ex från en person. Detta gör att den reagerar 
ekvivalent med en CO2-givare. Dessutom, till skillnad från en 
CO2-givare reagerar den även på de ohälsosamma emissio-
ner som nämnts tidigare.

I TUNE Adapt och Modbusvariabler redovisas både pulskvo-
ten (0-90%) och CAC motsvarande CO2-värde.

Tabell 4.

Ämnesgrupp Exempel Källa

Alkoholer Sprit Rengöringsmedel

Aldehyder Formaldehyd Byggmaterial

Ketoner Butanon Färgrester

Ester Metylacetat Lim

Aromatiska syror Xylen Färger och lim

Clean Air Control
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Diagram 4. Förhållandet CAC / CO2. 

OBS! Diagram gäller endast version av givare före 170501.

TUNE Adapt 
I handenheten finns en CAC meny där inställningsvärden 
för reglerområdet kan ändras.

*  LUFTFLÖDE *
NÄRVARO
   MIN 10l/s
   MAX 40l/s
FRÅNVARO
   MIN 5l/s
TRYCKGIVARE
   FLÖDESTRYCK 45.2Pa
   0-KALIB. 00.0Pa
SPJÄLLPOS 100%
SLAVUTGÅNG 0%
CO2
   MIN BÖRVÄRDE 800ppm
   MAX BÖRVÄRDE 1000ppm
PPM PER VOLT 200
CAC (version före 170501, 
se f igur nedan) 
 MIN BÖRVÄRDE 25%
 MAX BÖRVÄRDE 35%
CAC (version ef ter  170501, 
se f igur nedan)
 MIN BÖRVÄRDE 35%
 MAX BÖRVÄRDE 45%

CAC-givare.

Version före 170501 Version efter 170501

WISE Projekthandbok
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Närvarostyrning
Inbyggd närvarogivare
Luftdonen har en inbyggd närvarogivare som täcker ca 
16 m² golvyta, värdet varierar med montagehöjden. I ett 
rum med flera don samverkar alla givare för att upprätt-
hålla optimal detektering. Finns yttre ansluten DETECT 
Occupancy samverkar även denna med de inbyggda givarna 
så att donen vid rörelse alltid ställs om till driftläge Närvaro. 

I regulatorn finns fördröjningstider inlagda; tillslagsfördröj-
ningen är satt till 0, frånslagsfördröjningen är satt till 20 
minuter. Tiderna kan ändras med TUNE Adapt. Om närvaro-
givaren via relä används för belysningsstyrning (on/off) skall 
tillslagsfördröjningen alltid vara 0. Då belysningsstyrning 
inte används kan tillslagsfördröjningen lämpligen sättas till 
30 sekunder.

Produkterna ADAPT Damper saknar det inbyggda sensor-
kortet med närvarogivare och ska förses med separat när-
varogivare DETECT Occupancy. I detta läge är det DETECT 
Occupancy som ska ha inställda till/frånslagsfördröjningar, 
den inbyggda regulatorns värden blir inaktiva. Se mer om 
inställningar i montageanvisningen för DETECT Occupancy. 
Om närvarogivare inte ska anslutas till ADAPT Damper så 
levereras den inställd för kontinuerlig närvaro.

Driftstider
ADAPT-regulatorn har kontinuerlig drifttidsmätning, dels 
av den absoluta tid som regulatorn varit spänningssatt dels 
av den tid som regulatorn varit i närvaroläge. Med dessa 
tider kan man enkelt göra en analys av närvarograden (och 
därmed städbehov) samt vid belysningsstyrning planera för 
underhåll i rätt tid. Tidräkningen nollställs automatiskt efter 
32 767 timmar, motsvarande 3,7 år. 

Belysningsstyrning
Belysning kan med hjälp av den inbyggda närvarogivaren 
tändas/släckas via relä anslutet till kopplingsboxen CON-
NECT Adapt.

Modbus närvarofunktioner
Alla närvarofunktioner och inställningar kan nås via 
Modbus. För detaljerade uppgifter om alla variabler, se 
separata tabeller som kan hämtas på www.swegon.com.

Luftkvalitetsstyrning
När luftkvalitetsstyrning är aktiverad så gäller detta i både 
närvaro- och frånvaroläge. Från programversion 5 så är 
denna reglering bara aktiverad i närvaroläge. Om man 
fortfarande önskar att ha luftkvalitetskontrollen aktiverad 
även i frånvaroläge så går det att aktivera denna funktion, 
se applikationsmenyn.

TUNE Adapt
I handenheten kan de olika variablerna för närvarofunktio-
nen kontrolleras och ändras.

*  AVANCERAD MENY *
TEMPERATURMENY
FLÖDESMENY
NÄRVARO (INT)
KOMMUNIKATION
APPLIKATIONSMENY

* NÄRVARO (INT) *
SENSORNIVÅ 0000
NÄRVARO STATUS 0
STATUS+FÖRDRÖJ 0
FRÅN FÖRDRÖJ 20m
TILL FÖRDRÖJ 00s

Tabell 6. Närvarosensorns täckningsområde

H A1 B1 A2 B2

2,2 4,5 4,0 2,9 2,5

2,4 4,8 4,3 3,3 2,9

2,6 5,3 4,7 3,7 3,2

2,8 5,7 5,0 4,1 3,6

3,0 6,1 5,4 4,5 4,0

Mått anges i m, A1-B1 avser mått vid golv, A2-B2 avser mått i 
skrivbordshöjd.

Tabell 7. Inställning av tider i DETECT Occupancy

On Off Läge Till Från

   A 0 sek 5 sek

   B 10 sek 1 min

    C 30 sek 5 min

    D 1 min 10 min

    E 5 min 20 min

    F 10 min 30 min

Vid ändring av byglingarna ska spänningen alltid brytas!

DETECT Occupancy levereras som standard inställd i läge B för 
tillslags- och A för frånslags- fördröjning. 

Tabell 5. Temperaturvakt i DETECT Occupancy 

Bygel Temp °C Beskrivning

  24
Aktiverar normal reglering om  
temperaturen överstiger inställt värde

  26
 28
 15

Aktiverar normal reglering om  
temperaturen underskrider inställt värde

  17
  19

Om den inbyggda temperaturkontrollen inte ska vara aktiv, 
demontera byglingarna.
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Värmereglering
Via kopplingsboxen CONNECT Adapt kan värmeventilstyr-
ning kopplas in. Systemet ger möjlighet att styra ca 3 st 
ventiler med en total effekt av 18 VA. Behövs fler ventiler 
måste mellanrelä installeras, se kopplingsschema. Mellanrelä 
ska vara av typen halvledare som klarar många till/frånslag 
utan att slitas. Då denna typ av ledare dessutom är tyst eli-
mineras det klickande som finns i mekaniska reläer. Värme-
regleringen är tidsproportionell med inställbar tidskonstant. 

Ventilmotionering är aktiverad och sker med 5 dygns inter-
vall, tiden är ställbar till 1-7 dygn.

First open-funktion
Ventilställdonet ACTUATOR är försett med first open-
funktion. Ventilen levereras då i ett öppet läge för att 
fyllning och luftning av radiatorsystemet ska kunna genom-
föras utan problem. När ADAPT-donen/-spjällen har blivit 
spänningssatta måste ventilerna vara aktiverade i minst 6 
minuter för att spärren ska släppa. Regulatorn är försedd 
med en funktion för ventilmotionering som innebär att 
ventilen spänningssätts under 8 minuter vart femte dygn 
som standard. I TUNE Adapt finns en testfunktion som gör 
att ventilutgången spänningssätts under 10 minuter, detta 
gör att ”first open”-spärren släpper.

Modbusvariabler värmereglering
Alla värden och inställningar kan nås via Modbus enligt 
följande tabell. För detaljerade uppgifter om alla variabler, 
se separata tabeller som kan hämtas på www.swegon.com.

Figur 3. Inkoppling av mellanrelä för fler än 3 st radiatorer. 
1 = Kopplingsplinten i CONNECT Adapt. 
2 = Halvledarrelä för minst 2 A, 24 V AC 
3 = Radiatorer med ventilställdon ACTUATOR.

TUNE Adapt
I handenheten kan de olika variablerna för radiatorstyrning 
kontrolleras och ändras. Tidsintervallet för ventilmotionering 
kan inte ändras i TUNE Adapt, utgåva 5,0.

*  AVANCERAD MENY *
NÄRVARO (INT)
KOMMUNIKATION
APPLIKATIONSMENY

Figur 4. Inkoppling av kylventil och fläktstyrning. 
1 = Kopplingsplinten i CONNECT Adapt. 
2 = Ventilställdon ACTUATOR 

  20
Master

  21
Slave

  22
Slave

   23
Modbus

 1    2    3   4    5    6    7    8    9  10  11  12  13  14  15  16 

2

3

1

A1  A2  1   3

*  APPLIKATIONSMENY *
APPLIKATION 0
LYSDIODSINDIKERING
   FUNKTION.. . .
TEMPGIVAR. ANV.
   TYP 0
RADIATORSTYRNING
   AKTIV
KALLRASSKYDD
   AKTIVT NIVÅ 00%
   KYLGRÄNSVÄRDE 50%
VENTILMOTIONERING
   TIDSINTERVALL 5dg

Tvåstegs kylreglering
ADAPT regulatorn kan konfigureras för tvåstegs kyla i sek-
vens, först luftkyla och om detta inte är tillräckligt öppnas 
ventilen för vattenkyla. När tvåstegskyla är aktiverad kan 
värmereglering inte ske, man offrar värmeventilutgången.

1

2

WISE Projekthandbok
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Yttre styrning
ADAPT-produkterna har en analog ingång (0-10 V DC) som 
kan användas till olika funktioner. Inkoppling sker via CON-
NECT Adapt, plint 4 och 5.

DETECT Quality 0
Luftkvalitetskontroll med DETECT Quality 0 som ger en 
CO2-signal till masterdonet. Därefter sker rumstemperatur-
reglering med hjälp av den inbyggda temperaturgivaren i 
luftdonet. CO2-signalen överstyr temperaturregleringen om 
CO2-värdet i rummet blir för högt. Inställda gränsvärden är 
800-1000 ppm. Luftkvalitetsreglering sker oberoende av 
närvaro- eller frånvaroläge. När CO2-reglering sker obero-
ende av rumstemperatur finns risk att rummet kyls ner onö-
digt mycket. Om värmereglering med radiator är aktiverad 
startar denna om rumstemperaturen blir för låg. 

TUNE Temp
Börvärdesomställare som ger brukaren möjlighet att efter 
behov ändra börvärdet för rumstemperaturregleringen  
± 3 K. OBS! Börvärdeförskjutningen påverkar inte inställda 
frånvarotemperaturer i regulatorversion 5,0 eller senare.

DETECT Temp 
DETECT Temp är en analog (0-10 V DC) temperaturgivare som 
kan anslutas till kopplingsboxen. ADAPT-produkterna ställs 
om för att tolka denna signal som rumstemperatur. DETECT 
Temp-funktionen är tillgänglig från programversion 4.

DETECT Occupancy
Utöver den analoga ingången finns även en ingång som 
kan användas för inkoppling av extern närvarogivare. 
Denna används normalt bara för kanalprodukterna ADAPT 
Damper.

Modbusvariabler yttre styrning
Alla värden och inställningar kan nås via Modbus. För detal-
jerade uppgifter om alla variabler, se separata tabeller som 
kan hämtas på www.swegon.com.

Tillbehör Applikation 

Normal 0

Extern överstyrning 1

DETECT Q 0 2

(Slavdon) 3

TUNE Temp 4

DETECT Temp 5

Tabell 8. Inställning av applikationsfunktion, närva-
rogivare behöver ingen konfigurering.

  20
Master

  21
Slave

  22
Slave

   23
Modbus

5
1
6

 1    2    3   4    5    6    7    8    9  10  11  12  13  14  15  16 

1

4

5

5
4
6 6

0
24
NO
C
NC

  20
Master

  21
Slave

  22
Slave

   23
Modbus

 1    2    3   4    5    6    7    8    9  10  11  12  13  14  15  16 

1

2

6
0
24
NO
C
NC

G

G0
OUT1

Figur 5. Inkoppling av tillbehör 
1    Kopplingskortet i CONNECT Adapt 
2 * DETECT Qa 0 
3 * TUNE Ta 
4 * DETECT Ta 
5    DETECT Oa Vägg eller takmonterad (normalt bara till ADAPT  
Damper)

* Endast ett av dessa tillbehör kan vara inkopplat.

9
20170511                           Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.

WISE Projekthandbok



7 7 7

Master – Slav
ADAPT-produkterna kan kopplas i ett masterslav-förhål-
lande där ett don alltid är master och upp till tre don är 
slavar. Beroende på produktval och rumslösning, kan även 
ett frånluftsdon utgöra master. För vägledning se figur 6.

I ett master-slavsystem sker en analog koppling mellan de 
olika donen. Den analoga signalen gör att varje don måste 
ställas in med de luftflöden det ska reglera mellan. Detta 
ger maximal flexibilitet när det gäller möjligheten att ha 
olika luftflöden på tilluft/frånluft.

Tack vare närvarogivarnas analoga sammankoppling, räcker 
det att ett don har detekterat närvaro i ett rum för att hela 
systemet ska ställa om till närvaro.

Figur 6. Inkoppling med LINK Adapt och LINK Modbus.

1 Donkontakten i masterdonet.

2 Donkontakten i slavdonet.

3 Kopplingskortet i CONNECT Adapt. 

4 LINK Adapt, RJ 45 Internetkabel  24 AWG.

5 SPLIT Link a 45 grenkontakt RJ45.

6 LINK Modbus RJ12 ansluten till masterdonet.

7 SPLIT Modbus RJ12, max stubblängd 10 m.

Reglerläge Styrsignal till slav

Frånvaroflöde 2,0 V

Minluftflöde 2,0 V

Maxluftflöde 8,0 V

Nödläge stäng <1,5 V

Nödläge öppna > 8,5 V

Tabell 9. Analog styrsignal, aktuellt värde kan mätas 
mellan plint 12-13 på styrkortet.

WISE Projekthandbok
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Ansluta alla slavdon till Modbus
Normalt är det enbart masterdonet som kopplas mot ett 
överordnat system via kopplingsboxen CONNECT Adapt.

Även slavdonen kan kopplas mot överordnat system, detta 
måste sker då direkt i donens RJ12-anslutning. En splitter 
måste användas för anslutning av flera don.  

OBS! För långa Modbusstubbar kan orsaka kommunika-
tionsproblem. Rekommenderad maximal stubblängd per 
kopplingsdosa är totalt 10 meter. Om behov av längre LINK 
Modbus är aktuellt så installera ytterligare CONNECT Adapt 
för Modbus anslutning, figur 8. Det har ingen betydelse till 
vilken Modbuskontakt på nätverket som ADAPT-produkten 
är ansluten, det är dess Modbus ID som är styrande för hur 
produkten visas i överordnade system och Super WISE. Med 
koppling via flera CONNECT Adapt måste även styrsigna-
lerna kopplas vidare.

Figur 7. Inkoppling med LINK Modbus. 
1 Donkontakten i masterdonet. 
2 Donkontakten i slavdonet. 
3 Kopplingskortet i CONNECT Adapt. 
4 LINK Adapt, RJ 45 Internetkabel 24 AWG. 
5 SPLIT Link a 12 grenkontakt RJ12. 
6 LINK Modbus RJ12-sladd, den sammanlagda längden får inte 
överstiga 10 m.

Beräkning av maximal stubblängd:
Stubblängden är kritisk i installationen, det som påverkar 
längden är kommunikationshastigheten samt transceiverns 
stigtid (rise time). Busledningen förutsätts vara terminerad i 
varje ände. ADAPT-produkterna använder sig av en Fail-safe 
transceiver med följande data:

Signal rate = 200 kbps 
Rise time = 500 ns 
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Figur 8. Inkoppling av flera ADAPT via 2 CONNECT Adapt 
1 -6 se figurtexten ovan. 
7 En extra CONNECT Adapt.
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Lysdiodens funktion
Sensormodulen på ADAPT-donen är försedd med en lys-
diod för driftsindikation. Dioden kan anta olika färger, men 
kan också stängas av helt om ljuset upplevs som störande.

Tabell 10 visar de olika funktionerna som kan visas med 
dioden.

Tabell 10. Lysdiodens funktioner.

Färg /effekt Förklaring

Grön / fast Normal drift, inget larm

Grön / blinkande Uppstart med 0-kalibrering

Röd / fast Larm, se larmlista. Även vid för låg mat-
ningsspänning, syns ej i larmlista.

Röd / blinkande Internt givarfel, se larmlista. 
För låg matningsspänning.

Orange / fast Injusteringsläge maxluftflöde

Orange / blinkande 
2 sek intervall

Injusteringsläge min- eller frånvaro-
luftflöde. 
Yttre tvångsstyrning via Modbus, Nöd-
läge, Manuell närvaro eller Testläge.

Modbusvariabler för lysdioden och larm
Alla värden och inställningar kan nås via Modbus. För detal-
jerade uppgifter om alla variabler, se separata tabeller som 
kan hämtas på www.swegon.com.

*  SWEGON TUNE ADAPT *
ANVÄNDARMENY
ALARMMENY
SPRÅK
AVANCERAD MENY
TESTMENY
SPARA /LADDA MENY

* ALARMMENY *
FUNKTIONSFEL:  
  SLAGLÄNGD 0
  MOTORFEL 0
  TRYCKGIVARE 0
  RUMSTEMP 0
  TILLUFTSTEMP 0
  FEL BÖRVÄRDE 0
  CAC GIVARFEL 0
KOMFORTLARM:
  TEMPERATUR 0
  LUFTKVALITET 0
INSTÄLLNINGAR:
  LARMFÖRDRÖJN 60min
  ÅTERSTÄLLN. 5min
  MAX TEMPAVV 2°C
  MAX CO2 AVV 200ppm

TUNE Adapt
I handenheten kan de olika variablerna för larm kontrolleras.

WISE Projekthandbok
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Överordnat system, Modbus RTU
I ADAPT-regulatorn finns många möjligheter till kommuni-
kation med överordnat system. De allra flesta variabler är 
öppna och kan läsas eller skrivas. Det finns dock ett antal 
produktspecifika variabler som är lösenordsskyddade. Dessa 
är programmerade på fabrik och ska inte ändras. 

Kommunikationsformatet kan ändras och är som standard 
inställt för 38400 bps, None paritet,1 stopbit och alltid 
8-bitars format. Alla ADAPT masterprodukter kan ha ett 
löpande Modbus ID mellan 1 och 248. Om inget är speci-
fierat vid beställning levereras donen med ID 1. ID-numret 
finns angivet på produktens märketikett. Med TUNE Adapt 
kan man enkelt ändra Modbus ID-numret.

När handenhet TUNE Adapt kopplas in på sensormodu-
len för luftdonen eller i det särskilda uttaget för Damper-
produkterna bryts kommunikationen med det överordnade 
systemet, men återgår när handenheten kopplas bort.

Samtliga variabler kan skrivas till ett obegränsat antal 
gånger utan att minnet skrivs sönder. 

Till överordnat system kan följande variabler vara intressanta 
att läsa upp:

• Rumstemperaturen 

• Beräknat temperaturbörvärde

• Luftflödet l/s (Obs! Normalt bara masterdonet)

• Kylreglervärdet %

• Värmereglervärdet %

• Regulatorläget (närvaro/frånvaro mm)

• Larm 1 – Slaglängdsfel

• Larm 2 – Motorfel

• Larm 3 – Tryckgivarfel

• Larm 4 – Temperaturgivarfel (inre)

• Larm 5 – Temperaturgivarfel (yttre)

• Larm 6 – CAC givarfel

• Larm 7 – Komfortlarm

• Larm 8 – Temperaturavvikelse

• Larm 9 – CO
2-avvikelse

 

För larm och driftsläge finns konfigurationsvariabler i binärt 
format som ett summalarm. För detaljerade uppgifter om 
alla variabler, se separata tabeller som kan hämtas på  
www.swegon.com.

 
Från överordnat system är följande variabler påverkbara:
• Nödstyrning (På/Av)

• Nödstyrning effekt (öppna/stäng)

• Nattkyla (På/Av)

• Morgonvärme (På/Av)

• Närvarostyrning (På/Av)

• Närvaroläge (Närvaro/Frånvaro)

 
Alla andra variabler är ändringsbara, men ovan beskrivna 
värden är typiska för styrning via tidkanal.
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TUNE ADAPT
Beskrivning
TUNE Adapt är en handenhet för inställning och avläsning 
av samtliga ADAPT-produkter. Handenheten får sin ström-
försörjning via den produkt den är ansluten till. TUNE Adapt 
levereras som standard med fyra språk: svenska, engelska, 
finska och danska. Kompabiliteten mot olika versioner av 
ADAPT-regulatorn fungerar enligt följande; handterminaler 
av senare version kan inte läsa äldre versioner av ADAPT-
regulatorer, handterminaler av äldre version kan alltid läsa 
nyare ADAPT-regulatorer, dock saknas då nyare variabler i 
handenheten.

TUNE Adapt får inte förväxlas med den handenhet som 
ingår i GOLD-aggregatet, då denna har annan programvara.

Knappfunktioner
Med piltangenterna stegar man upp och ner i menyerna, 
för att byta till underliggande meny tryck ”ENTER”  . I 
inställningsmenyerna ska ”ENTER” tryckas igen direkt för att 
komma till ändring av variabler. Alla ändringsbara variabler 
blir då inverterade. Ökning eller minskning av värden sker 
med +/- knapparna. Ändring av värdet i ADAPT-produk-
terna är omedelbar, inget ”ENTER” behövs.

För att återgå till föregående meny tryck X.

Handenhetens display kan bara visa fyra rader med text, i 
efterföljande beskrivningar visas de menyer som finns under 
i svagare skrift, menyerna kommer fram vartefter man 
trycker på pil ”ner”.

Vid sidan av ”ENTER” finns en liten röd diod, när den lyser/
blinkar så pågår 0-kalibrering av ADAPT-produkten som 
den är ansluten till. Avvakta någon minut och återanslut 
TUNE Adapt.

Figur 10. Inkoppling av TUNE Adapt i luftdon i RJ12-kontakten 
finns på kretskortet.

Figur 11. Inkoppling av TUNE Adapt i kanalspjällen sker direkt i den 
ensamma kontakten på sidan.

Figur 9. Öppning av sensormodulen, använd skruvmejsel, var för-
siktig vid återmontage av modulen så att styrtapparna inte skadas.

WISE Projekthandbok
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Display
Översta raden på TUNE Adapts display visar alltid en 
Swegon rubrik, på senare utgåvor visas även programversio-
nen för ADAPT-produkterna. 

Rad med inverterad text är den valda rad som man kan gå 
vidare till med  ”ENTER”-knappen.

Stapeln till höger visar om det finns fler menyrader som nås 
genom att bläddra nedåt. Svart fält i underkant visar att det 
finns menyrader nedanför. Det motsatta gäller vid svart fält 
i överkant.

TUNE Adapt menystrukturer
Menybeskrivningar
Ingångsmenyn vid uppstart. Bilden visar alla funktioner som 
är tillgängliga från startmenyn. Tryck ”ENTER” för att gå 
vidare till vald meny.

*  SWEGON  TUNE A  V5 *
   ANVÄNDARMENY 
   ALARMMENY
   SPRÅK
   AVANCERAD MENY
   TESTMENY
   SPARA /LADDA MENY* ANVÄNDARMENY *

LUFTFLÖDE 000l/s
BÖRVÄRDE 000l/s
RUMSTEMP 00.0g
TILLUFTSTEMP 00.0g
CO2 I  RUMMET 0000ppm
CAC NIVÅ 000%
CAC MOTSV CO2 0000ppm
KYLBEHOV 000%
VÄRMEBEHOV 000%
VÄRMEVENTIL 000%
NÄRVAROTID 00000h
TOTAL TID 00000h
MJUKVARA 0000
SERIENUMMER 00000

Luftflöde
Här visas det aktuella luftflödet i l/s samt det beräknade 
börvärdet.

Rumstemperatur 
Visar den uppmätta rumstemperaturen i °C. Detta sker 
oberoende av om det är den inbyggda givaren eller anslu-
ten DETECT Temp. I vissa applikationer, t ex ADAPT Damper 
för tilluft, kan rumstemperaturen inte visas, då anges värdet 
-1. I ADAPT Damper kan frånluftstemperaturen vara någon 
grad högre än den representativa rumstemperaturen, detta 
ska tas i åtanke när börvärden för temperaturinställningarna 
väljs.

Tilluftstemperatur
Visar den inbyggda temperaturgivarens värde. I vissa appli-
kationer, som ADAPT Damper i frånluft, kan temperaturen 
inte visas, då anges värdet -1.

CO2 i rummet
Om DETECT Quality är inkopplad och Applikation är satt till 
2 så visas rummet koldioxidvärde.

CAC
Om Clean Air Control är aktiv visas här luftkvalitetsvärde 
samt motsvarande omräknat CO2-värde ppm. En bra luft-
kvalitet motsvarar här ett CAC-värde som är lägre än 35%.

Kylbehov
Visar värdet på kylbehovet 0-100%, där 0% motsvarar 
frånvaro- eller närvaroflödet, 100% motsvarar maxflödet.

Värmebehov
Här visas värmebehovet i % om regulatorn är inställd för 
värmereglering. Värmeregleringen är tidproportionell vilket 
innebär att ventilen är öppen bara den del av tidscykeln 
som värmebehovet motsvarar. 

Exempel: värmebehov 50% ventilen är öppen 50% av 350 
sek = 175 sek och sedan stängd i 175 sek. 

Värmeventil (senare än version 3)
Här visas ventilutgångens värde vilket oftast är lika med 
värme behovet. Om kallrasskydd är aktiverat kan värme-
behovet vara 0% medan ventilutgångens värde kan vara 
exempelvis 20%.

Närvarotid
Regulatorn har inbyggd tidsräknare som automatiskt räknar 
tid vid närvaro. Denna kan t ex användas för analys av städ-
intervall mm.

Total tid
Regulatorn har inbyggd drifttidsräkning som är aktiv så 
snart den är spänningssatt. Räknaren nollställs automatiskt 
efter 32767 timmar, cirka 3,7 år.

Mjukvara
Aktuell version på programvaran.

Serienummer
Produktens serienummer.

*  SWEGON  TUNE A  V5 *
   ANVÄNDARMENY 
   ALARMMENY
   SPRÅK
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*  SWEGON TUNE ADAPT V5 *
ANVÄNDARMENY
ALARMMENY
SPRÅK
AVANCERAD MENY
TESTMENY
SPARA /LADDA MENY

* SWEGON TUNE ADAPT V5 *
ANVÄNDARMENY
ALARMMENY
SPRÅK
AVANCERAD MENY
TESTMENY
SPARA /LADDA MENY

* ALARMMENY *
FUNKTIONSFEL:  
  SLAGLÄNGD 0
  MOTORFEL 0
  TRYCKGIVARE 0
  RUMSTEMP 0
  TILLUFTSTEMP 0
  FEL BÖRVÄRDE 0
  CAC GIVARFEL 0
KOMFORTLARM:
  TEMPERATUR 0
  LUFTKVALITET 0
INSTÄLLNINGAR:
  LARMFÖRDRÖJN 60min
  ÅTERSTÄLLN. 5min
  MAX TEMPAVV 2°C
  MAX CO2 AVV 200ppm

Slaglängdsfel
Vid uppstart av regulatorn genomförs en slaglängdskontroll; 
skulle denna fallera ges larm.

Motorfel
Om regleringen inte fungerar så att motorn kan styra till 
önskad position inom den slaglängd som detekterats ges 
larm.

Tryckgivare
Om tryckgivaren ger orimliga värden eller kommunikationen 
till denna upphör ges larm.

Rumstemp
Avser fel på den inbyggda temperaturgivaren som normalt 
sitter i sensormodulen.

Tilluftstemp
Avser fel på den inbyggda temperaturgivaren som normalt 
sitter inne i donets tilluftsflöde.

Alarmmeny
Dessa menyer visar värdet 1 om något är felaktigt i ADAPT-
produkten, samtidigt lyser dioden i sensormodulen rött.

Språkmeny
Använd denna för att byta språk i TUNE Adapt.

*  SPRÅKMENY *
ENGLISH
SVENSKA
SUOMI
DANSK

Språkval
Som standard levereras TUNE Adapt med fyra språk; Eng-
elska, Svenska, Finska och Danska. Bläddra fram till önskat 
språk och tryck ”ENTER”.

Övriga språkkombinationer är:

Engelska, Estniska, Ryska och Polska

eller

Engelska, Svenska, Tyska och Franska

Dessa varianter måste dock beställas separat.

Fel börvärde
Larm ges om värmebörvärdet och kylbörvärdet korsar var-
andra, värmebörvärdet ska alltid vara lägre än kylbörvärdet.

CAC Sensorfel
Indikerar att den inbyggda givaren är felaktig eller saknas.

Komfortlarm
Aktiverar komfortkontrollen och ger larm om temperaturen 
eller CO2-värdet avviker mer än inställda gränsvärden under 
längre tid än inställt (60 min). Om larmorsaken undanröjs så 
återställs larmvärdet efter inställd tid (5 min).

WISE Projekthandbok
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Avancerad meny
I dessa menyer ändras alla inställningsvärden. 

När AVANCERAD MENY väljs erhålles en varning som 
påminnelse om att extra vaksamhet bör iakttas; dataänd-
ringar i dessa menyer kan äventyra reglerfunktionen. 

*  SWEGON TUNE ADAPT V5 *
ALARMMENY
SPRÅK
AVANCERAD MENY
TESTMENY
SPARA /LADDA MENY

* AVANCERAD MENY *
TEMPERATURMENY
FLÖDESMENY
NÄRVARO (INT)
KOMMUNIKATION
APPLIKATIONSMENY* TEMPERATURMENY *

KYLVÄRDE NÄRVARO 23°
VÄRMEVÄRDE NÄRV 21°
KYLVÄRDE FRÅNV 25°
VÄRME FRÅNV 20°
BERÄKNAT BÖRV 22.0°
AVV. RUMST. 0.0°
EXTERN INGÅNG 100%
NATTKYLA 18°
MORGONVÄRME 25°
VENTILTID 350s

Kylvärde närvaro
Den temperatur vid vilken kylreglering påbörjas. Om kapa-
citeten i systemet är tillräcklig kommer detta att vara den 
maximala rumstemperaturen i kylläget.

Värmevärde närvaro
Den temperatur vid vilken värmeregleringen påbörjas. Detta 
kommer att bli rummets lägsta temperatur förutsatt att 
ADAPT-produkten styr värmeregleringen, om inte så är 
fallet saknar värdet betydelse.

Kylvärde frånvaro
Samma funktion som för närvarotemperaturen.

Värmevärde frånvaro
Samma funktion som för närvarotemperaturen.

Beräknat börvärde
Här visas beräknat börvärde för regleringen. När rums-
teperaturen ligger mellan värme- och kylbörvärdet visas 
rumstemperaturen i denna variabel. Om rumstemperaturen 
ligger över börvärdet för kylregleringen visas börvärdet 
(exempelvis 23,0°)

Avvikande rumstemperatur
Här visas skillnaden mellan ärvärden och inställda börvärden 
för kyla/värme vid närvaro eller frånvaro. När rumstempera-
turen befinner sig i dödzonen så visas värdet 0. Om TUNE 
Temp används för börvärdesförskjutning kan ändringen 
bara avläsas i denna meny.

Exempel: 
Kylbörvärde 23°: vid rumstemperatur 22,5° visas värdet 0,0 
i avvikande temperatur. Om nu TUNE Temp vrides maximalt 
nedåt för minskad rumstemperatur, blir kylbörvärdet 20° 
och då visas värdet 2,5°. Detta innebär att det är 2,5° för 
varmt i rummet och kylreglering startar. 

Extern ingång
Den externa ingångens nivå 0-100% motsvarar ingången 
funktion när det är en yttre styrning som används, se Appli-
kationsmenyn. 

Nattkyla
Börvärdet för nattkylan. När nattkylefunktion är aktiverad 
från överordnat system gäller detta börvärde och leder till 
forcering av luftflödet tills det når sitt inställda maxluftflöde. 

Morgonvärme
Denna funktion är inte aktiverad i regulatorn utan kommer i 
senare version.

Ventiltid (skyddad variabel)
Denna tid är den normaltid som det tar för ett termoställ-
don att öppna helt från kallt läge. Tiden används för den 
tidsproportionella öppningen när värmebehovet är <100%. 
Om ADAPT-regulatorn ska styra elvärme via halvledarrelä 
ska tiden sättas till max 60 sekunder. Ändring av variabeln är 
endast möjligt via särskilt Modbusverktyg typ Modbus Poll.

Temperaturmeny
För att ett värde ska kunna ändras måste detta vara inverte-
rat genom att ”ENTER” trycks på första menyraden, illustra-
tionen nedan visar KYLVÄRDE NÄRVARO inverterat. 
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*  AVANCERAD MENY *
TEMPERATURMENY
FLÖDESMENY
NÄRVARO (INT)
KOMMUNIKATION
APPLIKATIONSMENY* LUFTFLÖDE *

NÄRVARO
   MIN 10l/s
   MAX 40l/s
FRÅNVARO
   MIN 5l/s
TRYCKGIVARE
   FLÖDESTRYCK 45.2Pa
   0-KALIB. 00.0Pa
SPJÄLLPOS 100%
SLAVUTGÅNG 0%
CO2
   MIN BÖRVÄRDE 800ppm
   MAX BÖRVÄRDE 1000ppm
PPM PER VOLT 200
CAC
 MIN BÖRVÄRDE 25%
 MAX BÖRVÄRDE 35%

Flödesmeny
För att kunna ändra ett värde måste detta vara inverterat 
genom att ”ENTER” trycks på första menyraden, illustratio-
nen nedan visar NÄRVARO inverterat. 

Närvaro min/max
Här ställs de luftflöden in som ska användas för aktuellt  
rum. Om produktens benämning innehåller ”Default” rör 
det sig om en lagerprodukt med standardinställningar som 
troligtvis inte gäller för aktuell installation.

Frånvaro
Luftflödet vid frånvaro

Tryckgivare
Här kan det aktuella flödestrycket avläsas, detta tryck är 
nästan identiskt med det statiska tryckfallet över donet.

0-kalibrering kan utföras, men kräver att man är säker på 
att inget luftflöde finns, att tvångsstänga spjället hjälper 
inte. 0-kalibreringen är utförd på fabrik före leverans och 
ska normalt inte behöva ändras.

Spjällpos
Här kan aktuell spjällposition avläsas. Vid injustering ska 
detta värde vara minst 85% öppet för det dimensionerande 
rummet i zonen.

Slavutgång
Visar slavutgångens flödesnivå; 0% är minimi- eller frånva-
roflöde, 100% motsvarar maximiluftflödet.

CO2

Under denna meny ställs gränsvärden in för den proportio-
nella luftflödesregleringen i förhållande till CO2-värdet. Från 
minimibörvärdet startar reglering för att proportionellt öka 
till 100% luftflöde vid maximibörvärdet.

PPM per volt
Detta är tolkningsvärdet av ingångssignalen från CO2 giva-
ren, normalt är detta 200 ppm/V.

CAC MIN
Den undre gränsen där luftflödesökningen startar för att 
ventilera bort föroreningar

CAC MAX
Den övre gränsen där luftflödet nått sitt maxvärde.

WISE Projekthandbok
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Närvaromeny
För att kunna ändra ett värde måste detta vara inverterat 
genom att tryck ENTER på första menyraden, illustrationen 
visar NÄRVARO inverterat. 

*  AVANCERAD MENY *
TEMPERATURMENY
FLÖDESMENY
NÄRVARO (INT)
KOMMUNIKATION
APPLIKATIONSMENY* NÄRVARO (INT) *

SENSORNIVÅ 0000
NÄRVARO STATUS 0
STATUS+FÖRDRÖJ 0
FRÅN FÖRDRÖJ 20m
TILL FÖRDRÖJ 00s

Sensornivå
Visar signalnivån från den inbyggda närvarosensorn, gräns-
värdet för att detektera närvaro ligger på 250.

Närvaro status
Visar den momentana statusen från den inbyggda närva-
rogivaren 1=närvaro, värdet återgår till 0 efter 1 minut om 
ingen ny närvaro har detekterats. 

Status + fördröjning
Närvaroläget inklusive fördröjningen. Detta värde gäller för 
hela systemet av sammankopplade master/slavdon. 

Frånslagsfördröjning
Tiden till dess att regulatorn slår om till frånvaro om ingen 
ny detektering gjorts.

Tillslagsfördröjning
Tillslagfördröjning, denna tid ska alltid vara 0 om belysnings-
styrning ska användas, annars rekommenderat värde är 30 
sekunder.

Kommunikation
För att kunna ändra ett värde måste detta vara inverterat 
genom att ENTER trycks på första menyraden, illustrationen 
nedan visar KOMMUNIKATION inverterat. 

*  AVANCERAD MENY *
FLÖDESMENY
NÄRVARO (INT)
KOMMUNIKATION
APPLIKATIONSMENY

* KOMMUNIKATION *
MODBUS ADRESS 000
BAUDRATE 38,4k
PARITET INGEN
STOPPBITAR 1

Modbusadress
Adressen kan ställas till ett värde mellan 1-248.

Baudrate 
Kommunikationshastigheten kan ställas i tre nivåer 9.6k - 
19.2k - 38.4k.

Paritet 
Paritetskontrollen kan ställas Jämn - Udda - Ingen.

Stoppbitar 
Kan ställas till antingen 1 eller 0.
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*  AVANCERAD MENY *
NÄRVARO (INT)
KOMMUNIKATION
APPLIKATIONSMENY

* APPLIKATIONSMENY *
APPLIKATION 0
LYSDIODSINDIKERING
   FUNKTION.. . .
TEMPGIVAR. ANV.
   TYP 0
RADIATORSTYRNING
   AKTIV
KALLRASSKYDD
   AKTIVT NIVÅ 00%
   KYLGRÄNSVÄRDE 50%
VENTILMOTIONERING
   TIDSINTERVALL 5dg
CAC ANVÄNDNING
    EJ ANSLUTEN
VÄDRINGSFUNKTION
    AV
    FÖRDRÖJNING 72h
    VÄDRINGSTID 5m
CAC/CO2 FUNKT. FRÅNV
    INAKTIV   

Applikation
För att ett värde skall vara ändringsbart måste detta vara 
inverterat genom att ENTER trycks på första menyraden, 
illustrationen nedan visar APPLIKATION inverterat. 

Applikation
Välj den applikation som stämmer med beskrivningen. 
Applikationen beskriver hur den externa styringången på 
masterdonet ska användas, slavdon ska alltid ha värdet 3.

0= temp. reglering (ADAPT) 
1= extern reglering med 0-10 V DC signal 
2= temp. reglering (ADAPT) + CO2 (DETECT Q 0) 
3= slavregulator 
4= börvärdesomställare TUNE Temp 
5= extern temperaturgivare DETECT Temp

Lysdiodsindikering
Här väljs om lysdioden ska vara släckt eller användas för 
funktionsindikering eller komfortlarm, se även larmmeny.

Temperaturgivare anv. (från mjukvara version 5)
Med denna variabel bestäms hur de inbyggda temperatur-
givarna skall användas. Denna funktion är programmerad 
från fabrik. Om en leverans av ADAPT Damper ”default” 
sker direkt från lager måste denna variabel ändras när spjäll-
let ska ställas om till slav.

0= ADAPT tilluftsdon 
1= ADAPT Exhaust och Damper för frånluft 
2 = ADAPT Damper för tilluft

Radiatorstyrning (mjukvara version 4 eller senare)
Om ADAPT-regulatorn ska användas för radiatorstyrning 
måste denna vara aktiverad. Radiatorstyrning kan inte 
kombineras med tvåstegs kyla. I ADAPT version 3 kan bara 
omställning ske i modbus via variabel 0x0006.

Kallrasskydd (mjukvara senare än version 3)
Denna funktion gäller bara från programversion 4. Regu-
latorn kan värma även om inget värmebehov föreligger, 
denna funktion används för att minska kallraset vid fönster. 
Värmeregleringen kommer att vara aktiv till inställd nivå,  
t ex 20%, till dess att kylbehovet uppnått 50%.

Ventilmotionering  (mjukvara version 4 eller senare)
Under sommarhalvåret kan ventilerna behöva motionering 
för att inte kärva fast. Motioneringen aktiveras genom att 
sätta tiden mellan dessa till >0, tiden anges i dygn. Motio-
nering sker genom att ventilutgången är aktiv i 10 minuter.  
Funktionen är aktiverad som standard.

CAC-användning
Aktivering av den inbyggda luftkvalitetsgivaren i ADAPT 
Damper på frånluftskanalen.

Vädringsfunktion
Aktivering av funktion för luftflödesforcering under en kor-
tare tid (5 minuter) när rummet varit i frånvaroläge längre 
än satt tid (72 timmar).

CAC-/CO2-funktion vid frånvaro
Möjlighet att aktivera CAC-/CO2-funktionen även när 
rummet är i frånvaroläge.

WISE Projekthandbok
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*  SPARA/HÄMTA MENY *
HÄMTA FRÅN ADAPT
SPARA TILL ADAPT
SPARA TILL PC

* SWEGON TUNE ADAPT V5 *
SPRÅK
AVANCERAD MENY
TESTMENY
SPARA /LADDA MENY

Testmeny
Dessa menyfunktioner används vid injustering och funk-
tionskontroll. När testmeny väljs erhålles en varning som 
påminnelse om att extra vaksamhet bör iakttas; ändras data 
i dessa menyer kan regleringen sluta att fungera. 

*  TESTMENY *
INJUSTERINGSLÄGE
   MAXFLÖDE
   LUFTFLÖDE 0000l/s
NÖDLÄGE 
   ANVÄNDNING AV
   MASTER STÄNG
   SLAV OMVÄND AV
TESTLÄGE POS AV
  SPJÄLL POS MAN 100%
NÄRVARO
   AUTO/MAN AUTO
   NÄRV/FRÅNV FRÅNV
VÄRMEVENTILTEST AV
NATTKYLA
   AUTO/MAN   AUTO
MORGON VÄRME
   AUTO/MAN AUTO

Injusteringsläge 
Denna funktion används under injustering- och funktions-
kontrollfasen. Alla produkter levereras inställda för max-
flöde, lysdioden lyser då orange. Under injusteringsfasen 
ställs detta läge om till MINFLÖDE - FRÅNVAROFLÖDE 
- och sist INAKTIV. Vid min- och frånvaroflöde blinkar 
lysdioden orange. 

Nödläge  
Med denna meny kan nödlägesfunktionen testas. Dess-
utom är det möjligt att ställa in om händelsen ska vara 
”Stäng” eller ”Öppna” samt omvänd funktion på slavdo-
nen. Händelse Öppna eller Stäng ställs in i masterdonet, 
den omvända funktionen för slavdonen kan bara ställas in  
när TUNE Adapt är anslutet till respektive slavdon.

Glöm inte bort att sätta användning till ”AV” när testen 
är klar. 

Testläge av spjällpositioner
Med denna funktion kan spjällpositionen styras manuellt 
till fixvärde inom 0-100%. Glöm inte bort att återställa 
testläget till ”AV”. När testläget är aktiverat blinkar dioden 
orange.

Hämta från ADAPT
Anslut till första donet och välj HÄMTA FRÅN ADAPT. 

Spara till ADAPT
Anslut till nästa don vars variabler skall uppdateras och välj 
SPARA TILL ADAPT. Varning, när man sparar till ett nytt don 
så tar man med sig data från det förra donet, detta medför 
att man måste utföra ny 0-kalibrering av tryckgivaren. 
Flyttning av data får bara ske mellan don av samma typ och 
storlek.

Spara till PC
Funktionen spara till PC kräver speciell utrustning som bara 
kan hanteras av Swegons specialister.

Spara / Hämta meny
Dessa menyfunktioner används för överföring av data från 
ett don till ett annat.

Närvaro
Här kan närvarofunktionen tvångsstyras till AUTO eller 
MAN. I manuellt läge ska FRÅNVARO eller NÄRVARO stäl-
las in. För ADAPT Damper i masterutförande som saknar 
inbyggd närvarogivare sätts detta värde till ständig NÄR-
VARO om inte DETECT Occupancy är ansluten. 

Ventiltest
Vid aktivering av denna så öppnar ventilen under 10 minu-
ter, använd för att kontrollera ventilfunktionen samt bryta 
ventilställdonets ”first open-spärr”.

Nattkyla
Denna funktion används för att testa nattkylefunktionen, 
glöm inte att stänga av denna när tetsten är klar.

Morgonvärme
Denna funktion används för att testa morgonvärme-
funktionen, glöm inte att stänga av denna när testen är klar.
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CONTROL Damper –  
Rumsfunktioner
CONTROL Db FSFE, med eventuellt tillhörande slavspjäll 
SLAVE Control för frånluft, levereras färdigkonfigurerad 
från fabrik. Ändring av reglervärden sker med rumsenheten 
TUNE Control (3). 
 
Funktioner
• Trådlös rumsgivare med börvärdesomställning och 

service funktioner

• Styrning mot temperatur och CO2 samt fönsterkontakt

• Reglerar luftflöde för primärkylning eller ventilation

• Värmereglering i sekvens med kylreglering

• Tvåstegs kyla med vatten i ett andra steg, möjlighet till 
kondensvakt  

• Slavluftflödesreglering med SLAVE Control

• Nödlägen öppet eller stängt via Modbus RTU

• Nattkylafunktion via Modbus RTU

• Närvarogivare, för omställning till ekonomiläge när 
rummet ej används

• Inbyggt relä för belysningsstyrning eller fläkt i kylapparat 

• Trådlös handterminal för kontroll och inställning

Benämningskod
Tabell 11.

Kod Funktion

FSFE Rumsapplikation med master tilluft och slavad frånluft

Förklaring:

F = flöde (flow)

E = frånluft (extract)

S = tilluft (supply)

Tekniska data
Samtliga tekniska och elektriska data finns redovisade i 
katalogbladet för respektive produkt.
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Figur 12. Rumsfunktioner

Förklaringar till figurerna:
1= CONTROL Damper FSFE
2= SLAVE Control
3= Rumsenhet TUNE Ca, temperaturgivare och börvärdes-
omställning
4= DETECT Oa, närvarogivare 
5= DETECT Qa 0, koldioxidgivare
6= Fönsterkontakt
7= Värmereglering on/off eller 0-10 V DC, max 8 st av typ 24 V  
termoställdon
8= Kylreglering on/off eller 0-10 V DC, max 8 st av typ 24 V  
termoställdon
9= Kondensvakt
10= Belysning eller fläktreglering on/off, max 5 A 250 V

WISE Projekthandbok
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24RJ12RJ12

- + C NC - + C NC G0 X4 G0 X5 G0 X6 G0 X7 X8 G0 X9 G G0

17

G03.23.1

Modbus 2 Modbus 1 Sw Occ Pa CO2 Ω °C Pwr Pwr

Y Y G0 Y G G0 Y G G0 Y G G0 Y G

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

10V X11 X13 X14X12

G G0

Tabell 12. Regulatoranslutningar
I figur och tabell redovisas de olika anslutningarnas funk-
tion. Plintarna 1-24 är ingångar för matningsspänning och 
styrsignaler, plintarna 25-38 är utgångar för reglering. Samt-
liga plintar är jackbara.

Plint Typ Beskrivning

1 - Modbus Master RTU - 

2 + Modbus Master RTU +

3 C Modbus common 

4 NC Blind plint, har ingen inre förbindelse i regu-
latorn

5 - Modbus Slave RTU -

6 + Modbus Slave RTU +

7 C Modbus common

8 NC Blind plint, har ingen inre förbindelse i regu-
latorn

9 G0 Systemnolla

10 X4 Fönsterkontakt 10 V DC

11 G0 Systemnolla

12 X5 Närvaroingång 10 V DC

13 G0 Systemnolla

14 X6 Analog flödessignal SU

15 G0 Systemnolla

16 X7 CO2 ingång 0-10 V DC

17 G0 Systemnolla

18 X8 Kondensvakt

19 G0 Systemnolla

20 X9 Temperatursensor tilluft

21 G Spänning 24 V AC

22 G0 Systemnolla

23 G Spänning 24 V AC

24 G0 Systemnolla

Plint Typ Beskrivning

25 Y + 10 V DC

26 Y + 10 V DC

27 G0 Systemnolla

28 Y Styrsignal 0-10 V Kylventil

29 G Kylventil on/off, max belastning 72 VA

30 G0 Systemnolla

31 Y Styrsignal 0-10V Värmeventil

32 G Värmeventil on/off, max belastning 72 VA

33 G0 Systemnolla

34 Y Styrsignal 0-10 V tilluftsspjäll

35 G Spänning 24 V AC, max belastning 25 VA

36 G0 Systemnolla

37 Y Styrsignal 0-10 V frånluftsspjäll

38 G Spänning 24 V AC, max belastning 25 VA
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Rumsreglering
Temperatur
De inbyggda temperatursensorerna för tillluft och rums-
temperatur har en mättolerans på ±0,5 K. Tidskonstanten 
för mätningen är ca 2 minuter. Regulatorn har inbyggd 
begränsningsfunktion som hindrar luftflödet från att öka 
vid kylbehov om tilluftstemperaturen är högre än rums-
temperaturen. Alla temperaturgränser är ändringsbara med 
TUNE Control handenhet. 

Luftflödet
Luftflödet styrs av rummets behov genom reglervariablerna 
kyla (%) eller värme (%), när dessa är 0% så är luft flödes-
börvärdet minluftflöde eller frånvaroflöde om inte en 
ansluten CO2-givare indikerar högre luftflöde. När någon 
av variablerna går mot 100% så ökas luftflödet om tillufts-
temperaturen är lägre så att kylning kan ske med luft, eller 
tvärt om värmning med luft.

Olika driftsfall
Normaldrift, (närvaro) 
Regleringen jobbar mot temperaturvärden; värme 21 °C, 
kyla 23 °C, dvs ett rumsbörvärde på 22 °C ±1 K. Dessa 
temperaturbörvärden är ändringsbara med TUNE Control 
via överordnat system. Luftflödet regleras mellan min-/max-
inställningen. 

Frånvaro (energisparläge) 
Regleringen jobbar mot nya temperaturbörvärden:  
värme 20 °C, kyla 25 °C, dvs ett rumsbörvärde på  
22,5 °C ±2,5 K. Dessa temperaturbörvärden är ändringsbara 
med TUNE Control via överordnat system. Luftflödet regle-
ras ner till frånvaroflödet, men om temperaturen överstiger 
det nya börvärdet 25 °C startar kylning av rummet även då 
detta är obemannat.

Changeover ”uppvärmning med varmluft”
CONTROL-regulatorn har en inbyggd funktionalitet som kan 
känna av skillnaden mellan rums- och tilluftstemperaturen 
och därvid anpassa luftflödet till önskad funktion kyla eller 
värma med luft. 

Nattkyla (nedkylning av byggnadsstommen med 
frikyla)
När nattkyla är aktiverat ställer regulatorn om till nytt kyl-
börvärde, 17 °C, initiering av detta kan bara ske via Modbus 
och överordnat system.

Växling mellan olika driftsfall
Växling mellan närvaro/frånvaro styrs via närvarogivare 
DETECT O. Nattkyla kan bara initieras av överordnat system 
via Modbus. 

Modbus temperaturfunktioner
Alla temperaturvärden och inställningar kan nås via 
Modbus. För detaljerade uppgifter om alla variabler, se 
separata ”WISE Tabeller” som kan hämtas på  
www.swegon.com.

Diagram 5. Reglerförlopp vid närvaro och standardinställning för 
temperaturregleringen, 0% motsvarar minluftflöde och ingen 
värmning, 100% motsvarar maxluftflödet eller max värme.

Diagram 6. Reglerförlopp vid frånvaro och standardinställning för 
temperaturregleringen

Diagram 7. Tvåstegs kyla. Reglerförlopp vid närvaro och standar-
dinställning för temperaturregleringen, när kylbehovet går över 
50% så öppnar kylventilen vid tvåstegs kyla, luftflödet når sitt 
maxluftflöde vid 50%.

50%

0%

100%

21° 22° 23°20° 24° 25°19°

0%

100%

21° 22° 23°20° 24° 25°19°

0%

100%

21° 22° 23°20° 24° 25°19°
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Figur 13. Rumsenhet TUNE Control. Temperaturvisningen avser 
börvärdet för aktuellt reglerläge. 

Förklaringar till figurerna:
1= Luftflödesskala i 3 steg min-, mellan- och maxluftflöde.
2= Kyl/Värmesymbol
3= Batterinivå, eller fönstersymbol om fönstret är öppet. 
4= Driftläge AUTO, MAN eller STOP 
5= CO2-indikering visas när CO2-värdet > CO2 min 
6= Närvarosymbol visas bara vid närvaro

Rumsenhet TUNE Control
Den väggmonterade rumsenheten TUNE Control kan instal-
leras trådslöst eller vara fast kopplad. Batterilivslängden vid 
trådlös anslutning är ca 2 år, enhetens display varnar vid för 
låg spänning. Trådanslutning sker med LINK Modbus, kabel 
typ rak RJ12. Enhetens display ger information om aktu-
ella driftlägen och har samtidigt börvärdesomställning för 
rumstemperaturen. Ändrat börvärde för rumstemperaturen 
återgår automatiskt till grundinställningen efter 4 timmar, 
tiden kan ändras.

 

Inställningsknappar 

▲ UPP Öka temperaturbörvärdet

▼ NER Minska temperaturbörvärdet

Inställningsknappar

◄ VÄNSTER Används i underliggande menyer

► HÖGER Används i underliggande menyer

Acceptknapp

OK BEKRÄFTA Ingång till underliggande menyer, håll 
knappen intryckt 5 sek. 

Menystruktur rumsenhet
När OK-knappen tryckt in mer än 5 sek kommer denna 
meny fram som ger tillgång till mer information.

Huvudmeny
Setup

Service meny

Status

Inställningar
<Avsluta  Välja>

Inställningar

Info

System parametrar

Applik.parametrar

Alarm

Välj Setup från huvudmenyn för att komma vidare, använd 
OK-knappen och ange koden 1919.

Service meny
I menystrukturen används pil (upp/ned) för att bläddra 
vidare till de menyer som är skuggade i bilden nedan. I 
menyfönstrets nederkant finns information om vilken funk-
tion pilarna (vänster/höger) har.

Status
I dessa menyer visas aktuella inställningar och vissa ärvär-
den.

Cool/Heat % -67

SA Damp. pos % 100

EA Damp. pos % 43
<Exit Next>

CO2 level ppm -67

Supply air l/s 0

Exhaust air l/s 9
<Previous Exit>
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Inställningar
Dessa menyer utför olika grundinställning för rumsenhetens 
funktion.

Inställningar

Rumsenhetens nummer

Koppla enheter
<Avsluta  Välja>

RF Test

Språk

Öppna ställdon

Temp. Kalibrering

Sparläge

Bakgrundsljus

Rumsenhetens nummer
Det är möjligt att ha två stycken rumsenheter anslutna till 
samma regulator för medelvärdesberäkning av rumstempe-
raturen i stora lokaler. Om två rumsenheter används måste 
de två rumsenheterna ha olika nummer, val mellan första 
och andra kan ställas in.

------- Öppna ställdon -------

[ Av ]

<Avsluta 

----- Temp. Kalibrering -----

[ 0,0 °C ]

<Avsluta 

Öppna ställdon
Välj [Av] om normal drift ska vara aktiv, välj [På] för tvångs-
styrning till öppet läge, används för att testa spjällmotorer-
nas funktion.

Temp. Kalibrering
I denna meny finns möjlighet att justera den inbyggda tem-
peraturgivarens värde mot en kalibreringstermometer.

---- RF uppkoppling ----

RF Test: 58

<Avsluta Start/Stopp

RF Test
Funktion för att testa den trådlösa kommunikationens kvali-
tet, ett värde >50 krävs, max är 100.

----- Koppla enheter -----

0 0 1 5 7

<Avsluta 

Koppla enheter
I denna meny skall det RF-ID nummer som regulatorn är 
märkt med anges varpå trådlös förbindelse med regula-
torn upprättas. Är handenheten kopplad direkt med sladd 
behövs inte detta.

Språk
Välj önskat språk i handenheten, den levereras med engel-
ska som standard.

------------ Språk ------------

[ Svenska ]

<Avsluta 

WISE Projekthandbok
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Sparläge
Här anges bakgrundsljusets funktion; Ingen eller Automa-
tisk med frånslagsfördröjning.

Bakgrundsljus
I denna meny kan man ställa in bakgrundsbelysningen i 
rumsenheten, bakgrundsbelysningen är bara aktiv i några 
sekunder för att spara batteri. Med högerpil väljer man 
nästa meny för inställning av fördröjning.

----- Bakgrundsljus 1/2 -----

Ljusstyrka [ 50% ]

Fördröjning [ 5 s ]

<Avsluta Nästa>

---------- Alarm ----------

Inga alarm

<Avsluta

Temperatur 26,5 C

RE.s rf ID 2631

Batterinivå 6,1V
<Avsluta 

Applikation A3

SW ver. RE 0.36

SW ver. RU 0.24
<Avsluta

Info
I dessa menyer visas olika värden för rumsenheten och 
mjukvaruversioner.

Alarm
Här visas de olika typer av alarm som normalt finns i regu-
latorn.

PI Overload innebär att regulatorn inte kan nåt sitt börvärde 
för rumstemperatur eller luftflöde, vilket kan bero på för 
lågt tryck till exempel.

Parameter Värde

P_101 1 ID
Modbus Adress

Min 1                    Max 248

<Avsluta  Ändra>

Meny Systemparameter
Här ställs de grundläggande funktionerna som berör kom-
munikation samt vilken applikation som ska användas in. 
Dessa värden är alltid fabriksinställda, se separata tabel-
ler. När menyerna lämnas måste ändringar som ska sparas 
bekräftas.

Efter en ändring av parametrar ges en uppmaning att spara 
ändringen. Under denna process blinkar dioden på regula-
torn snabbt grönt och på displayens förstasida syns texten 
”Sparar parametrar”. Koppla inte loss TUNE Control medan 
denna process pågår, tidsåtgång ca. 30 sekunder. 

Meny Applikationsparameter
Här ställs funktion och storleksspecifika värden för regula-
torn in. Dessa värden är alltid fabriksinställda. Se separata 
tabeller för dessa parametrar, eller konfigureringsdokumen-
tet.

Efter en ändring av parametrar följer en uppmaning att 
spara ändringen. Under denna process blinkar dioden på 
regulatorn snabbt grönt och på displayens första sida syns 
texten ”Sparar parametrar”. Koppla inte loss TUNE Control 
medan denna process pågår, tidsåtgång ca. 30 sekunder. 

Parameter Värde

P_1001 1-
Case selection

Min 1                    Max 3

<Avsluta  Ändra>
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Närvarostyrning
DETECT Occupancy
I regulatorn finns fördröjningstider inlagda; tillslagsfördröj-
ningen är satt till 0, frånslagsfördröjningen är satt till 20 
minuter. Tiderna kan ändras med TUNE Control. Om när-
varogivaren via det inbyggda reläet används för belysnings-
styrning (on/off) skall tillslagsfördröjningen alltid vara 0. Då 
belysningsstyrning inte används kan tillslagsfördröjningen 
lämpligen sättas till 30 sekunder.

Belysningsstyrning
Belysning kan med hjälp av det inbyggda reläet tändas/
släckas. Inkoppling sker genom att demontera locket på 
regulatorn. Max belastning är 5 A. Ska HF-don styras måste 
mellanrelä som klarar de höga strömmarna användas.

Modbus närvarofunktioner 
Alla närvarofunktioner och inställningar kan nås via 
Modbus. För detaljerade uppgifter om alla variabler, se 
separata tabeller som kan hämtas på www.swegon.com.

Luftkvalitetsstyrning
När luftkvalitetsstyrning är aktiverad så gäller detta i både 
närvaro och frånvaroläge. 

Tabell 13. Inställning av tider i DETECT Occupancy

On Off Läge Till Från

   A 0 sek 5 sek

   B 10 sek 1 min

    C 30 sek 5 min

    D 1 min 10 min

    E 5 min 20 min

    F 10 min 30 min

Vid ändring av byglingarna ska spänningen alltid brytas!

DETECT Occupancy levereras som standard inställd i läge B för 
tillslags- och A för frånslagsfördröjning. 
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Figur 15. Täckningsområde väggmonterad DETECT Occupancy

Figur 16. Täckningsområde takmonterad DETECT Occupancy

Figur 14. Inkoppling av DETECT Occupancy vägg- eller tak-
monterad. Notera att den inbyggda temperaturfunktionen 
ska inaktiveras genom att byglingarna för denna tas bort. Det 
inbyggda reläet R1-R2 ansluts genom att demontera kåpan.

1 = CONTROL Damper 
2 = DETECT Oa V 110 eller T 360 
3 = Regulator monterad på CONTROL Da 
4 = Belysning styrd via det inbyggda reläet max 250 V, 5 A.
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Tabell 14. Temperaturvakt i DETECT Occupancy

Bygel Temp °C Beskrivning

  24
Aktiverar normal reglering om temperatu-
ren överstiger inställt värde

  26

 28

 15
Aktiverar normal reglering om temperatu-
ren underskrider inställt värde

  17

  19

Om den inbyggda temperaturkontrollen inte ska vara aktiv, 
demontera byglingarna.
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Värmereglering
Till regulatorn kan värmeventilstyrning kopplas. Systemet 
ger möjlighet att styra ca 10 st ventiler med en total effekt 
av 72 VA. Värmeregleringen kan väljas som 24 V AC on/off 
och är då tidsproportionell, eller 0-10 V DC. 

Ventilmotionering är aktiverad och sker med 72 timmars 
intervall, tiden är ställbar i 0-120 timmar, 0 innebär att funk-
tionen är avstängd.

First open-funktion
Ventilställdonet ACTUATOR är försett med First open-funk-
tion. Ventilen levereras då i ett öppet läge för att fyllning 
och luftning av radiatorsystemet ska kunna genomföras 
utan problem. När CONTROL Da har blivit spänningssatta 
måste ventilerna vara aktiverade i minst 6 minuter för att 
spärren ska släppa. Regulatorn är försedd med en funktion 
för ventilmotionering som innebär att ventilen spännings-
sätts under 8 minuter varvid spärren släpper. 

Modbusvariabler värmereglering
Alla värden och inställningar kan nås via Modbus. För detal-
jerade uppgifter om alla variabler, se separata tabeller som 
kan hämtas på www.swegon.com.

Figur 17. Inkoppling av radiatorventiler, max 10 st. 
1 = Regulator med jackbara kopplingsplintar. 
2 = Ventilställdon för värme 24 V AC on/off eller 0-10 V DC.

Tvåstegs kylreglering
CONTROL-regulatorn kan konfigureras för tvåstegskyla i 
sekvens med värme, först luftkyla och om detta inte är 
tillräckligt så öppnas ventilen för vattenkyla. Det inbyggda 
reläet kan konfigureras att styra en fläkt i en fancoil i ett 
steg on/off. Fläkten har en frånslagsfördröjning på 5 minu-
ter som är ändringsbar, denna fördröjning hindrar störande 
start/stopp under kyldriften. Det finns möjlighet att ansluta 
en kondensvakt.

Figur 18. Inkoppling av kylventil och fläktstyrning. 
1 = Ventilställdon för kyla 24 V AC on/off eller 0-10 V DC. 
2 = Kondensvakt monterad på kallvattenröret 
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DETECT Quality  
Luftkvalitetskontroll med DETECT Quality med en CO2-
signal till CONTROL Db. CO2-signalen överstyr tempe-
raturregleringen om CO2-värdet i rummet blir för högt. 
Inställda gränsvärden är 800-1000 ppm, dessa är inställda 
i CONTROL regulatorn. Luftkvalitetsregleringen sker obe-
roende av närvaro- eller frånvaroläge. När CO2-reglering 
sker oberoende av rumstemperatur finns risk att rummet 
kyls ner onödigt mycket. Om värmereglering med radiator 
är aktiverad startar denna om rumstemperaturen blir för 
låg.  

• DETECT Qa 0, enkel rumsgivare utan display

Fönsterkontakt
Till CONTROL Damper kan man ansluta en fönsterkontakt 
som normalt ska vara sluten vid stängt fönster. När fönstret 
öppnas stängs all ventilation, kylning och värmning av helt. 
Om temperaturen skulle sjunka i rummet så går en frost-
skyddsfunktion in med börvärdet 10 °C. Fönsterkontakten 
måste aktiveras i Parameter P_1621. 

Modbusvariabler yttre styrning
Alla värden och inställningar kan nås via Modbus. För detal-
jerade uppgifter om alla variabler, se separata tabeller som 
kan hämtas på www.swegon.com.

Figur 19. Inkoppling av tillbehör 
1 DETECT Qa 0 
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Figur 20. Inkoppling fönsterkontakt 
1 CONTROL Db 
4 Fönsterkontakt.

WISE Projekthandbok

30
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.                           20170511 



Inkoppling för kommunikation Modbus
Uppgifterna gäller för programversion 0.18 eller senare.

CONTROL Damper har två olika anslutningar som används 
för Modbuskommunikation, anslutningarna används olika 
beroende på om CONTROL Damper är konfigurerad för 
Super WISE eller BMS-system.

Mb 1 Kommunikationsslinga mot överordnat system i BMS-
läge (Skada). Kommunikationsinställningarna kan bara kan 
ändras när CONTROL Damper är konfigurerad för BMS-
läge, dip switch 2 i läge on. Anslutningen är Modbus slave.

Mb 2 Kommunikationsslinga under CONTROL Damper 
zonspjäll eller Super WISE Router. Kommunikationsinställ-
ningarna är fasta och kan inte ändras.

Termineringar
CONTROL Damper har inbyggda termineringsmotstånd 
som kan aktiveras beroende på var i systemet produkten 
befinner sig. Termineringspluggen dras utåt med hjälp av 
en liten radiotång, se tabell.

Modbus kablar
I system WISE används RS485 Serial Line (kablar ska vara 
skärmade).  

En ände av varje Modbuskabel ska vara ansluten till skydds-
jord. På CONTROL Damper ansluts skärmen till NC (plint 4 
eller 8). Denna koppling är ej visad i figuren då den bara 
utförs på första och sista regulatorn i ett nätverk, det är inte 
alltid en CONTROL Damper är placerad först eller sist. 

Kategori 5-kablar med arean AWG24 eller bättre kan 
användas för ledningslängd upp till 800 m. Terminering av 
ledningsändar måste utföras för felfri funktion.

Tabell 16. Termineringar.

Mb 1 & 2 (Slave)

Mitt på slingan Läge 3

Sist på slingan Läge 1

24V AC

Mb 1

Mb 2

1  2  3
1  2  3

1 2 3 4 5 6 7 8
21 22 23 24

RJ12
RJ12 - + C NC - + C NC

G G0

3.2
3.1 Modbus 2

Modbus 1
. PWRG G0

1

Figur 21. CONTROL Db rumsapplikation Modbusanslutningar.  
Förklaring, 1=Termineringsmotstånd. 

Tabell 15. Konfigurering, Modbusanslutningar
Anslutning Plintar Funktion

Modbus 1 5-8 RTU Slave till BMS system

Modbus 2 1-4 RTU Slave till Super WISE

Modbus 3 RJ12 RTU Slave till TUNE Control

Not: Det är bara möjligt att använda en uppkoppling antingen Mb 
1 eller Mb 2.

Figur 22. Inställning av omkopplare för BMS-läge på CONTROL 
Damper.

on
off

1 2
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CONTROL Damper –  
Zonfunktioner
CONTROL Damper, med eventuellt tillhörande slavspjäll 
SLAVE Control för frånluft, levereras färdigkonfigurerad från 
fabrik. Ändring av reglerat tryck eller luftflöde med offset 
sker med handenheten TUNE Control.

Funktioner
• Tryckreglering i till- resp frånluftszoner

• Flödesreglering av slavenhet eller konstantflöde

• Slavflödesreglering som summerar flera CONTROL 
Damper via Super WISE

• Nödlägen öppet eller stängt via Modbus RTU

• Stängning via yttre kontaktfunktion

• Trådlös handterminal för kontroll och inställning

Montering
För CONTROL Damper och SLAVE Control finns separat 
monteringsavisning, spjällen är alltid försedda med kod 
enligt tabell som visar vilken funktion som är förinställd. 
All konfigurering kan ändras i efterhand om spjällen blivit 
monterade på fel plats.

Tekniska data
Samtliga tekniska och elektriska data finns redovisade i 
katalogbladet för respektive produkt.

Konfigureringskoder
Tabell 17.

Kod Funktion

PS Tryckreglering och flödesmätning i tilluftskanal.

PE Tryckreglering och flödesmätning i frånluftskanal.

PSFE

Tryckreglering i tilluftskanal. Slavstyrning av frånluft 
med SLAVE Zone. Används oftast när en tilluftskanal 
skall styra en frånluft med eller utan offset. PSFE-funk-
tionalitet förutsätter att produkten kombineras med 
tillbehör, SLAVE Zone.

FS
Flödesreglering i tilluftskanal. Används oftast vid kon-
stantflödesreglering.

FE
Flödesreglering i frånluftskanal. Används oftast när 
Super WISE beräknar flöden som skall regleras.

PED
Tryckreglering i frånluft med omvänd funktion där 
GOLD eller zonspjäll används för flödesbalansering

MSFE
Mätning av luftflöde i tilluftskanal. Slavstyrning av från-
luft med SLAVE Zone. MSFE-funktionalitet förutsätter 
att produkten kombineras med tillbehör, SLAVE Zone.

OS Optimering av tilluftskanal

OE Optimering av frånluftskanal

OSOE
Optimering av både tillufts- och frånluftskanal, SLAVE 
Zone används till frånluft.

OSFE

Optimering av tilluftskanal. Slavstyrning av frånlufts-
kanal med SLAVE Zone. Används för att extrahera lika 
mycket luft som tillförs till zonen. Separat offset är 
möjligt att ange.

P = tryck (Pressure) 
F = flöde (Flow) 
S = tilluft (Supply air) 
E = frånluft (Extract air) 
D = omvänd frånluftsreglering (Diversed) 
M = enbart flödesmätning (Measure)                 
O = Optimering

Dessa koder översätts till ett numeriskt värde som program-
meras i regulatorn, se tabell nedan. Vanligtvis är allt förin-
ställt vid leverans från fabrik.

Tabell 18. Programmeringsvärden.

Parameter P_1701 P_1702 P_1703 P_1704 P_1705 P_1706

PS 2 2 0 1 0 1

PE 3 2 0 0 1 1

PSFE 1 2 0 1 1 1

FS 2 1 0 1 0 0

FE 3 1 0 0 1 0

PED 4 2 0 0 1 1

MSFE 5 1 0 1 1 0

OS 2 3 0 1 0 0

OE 3 3 0 0 1 0

OSOE 1 3 0 1 1 0

OSFE 1 4 0 1 1 0

OBS! När en regulator ska ”kopplas” till en grupp för sum-
mering av luftflöden i Super WISE gäller strikta regler för 
Modbus ID-numret, det är detta i kombination med P_1701 
som definierar produkten för Super WISE. För mer informa-
tion om MB ID, se avsnittet om Super WISE. Det är viktigt 
att kodningen blir rätt, annars kan varken Super WISE eller 
TUNE Control tolka data korrekt. CONTROL Damper levere-
ras normalt med alla inställningar gjorda på fabrik.
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Figur 24. CONTROL Da, konfigureringskod PS och PE, PS ska alltid 
monteras på tilluftskanalen och PE på frånluftskanalen.

Figur 25. CONTROL Damper, konfigureringskod PSFE med SLAVE 
Ca.

Förklaringar till figurerna 23-26
1. CONTROL Damper 
2. SLAVE Control 
3. Tryckgivare DETECT Pressure 
4. Yttre kontakt för stängning av spjället 

Inkoppling
CONTROL Damper ansluts till matningsspänning 24 V 
AC och avsäkras med max 6 A. All annan inkoppling till 
Modbus och övriga komponenter sker enligt kopplingsan-
visning. Regulatorn är försedd med jackbara skruvplintar 
vilket förenklar installationen väsentligt. 

Krav på ledningsareor
Matningsspänning med 24 V AC till (1), vid max 6 A gäller 
≥ 1,0 mm2. Signalledning från (3) till (1) max 30 m >= 0,75 
mm2. Mellan (1) och (2) gäller 4-ledare med 0,75mm2. 
Lämplig kabeltyp är RKKX.

Figur 23. CONTROL Da, konfigureringskod FS och FE
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Figur 26. CONTROL Damper, yttre kontakt för avstängning av funk-
tionen, spjället stängs helt.
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Inkoppling för kommunikation Modbus
Uppgifterna gäller för programversion 0.18 eller senare.
CONTROL Damper har två olika anslutningar som används 
för Modbuskommunikation, anslutningarna används olika 
beroende på om CONTROL Damper är konfigurerad för 
Super WISE eller BMS-system.

Mb 1 Kommunikationsslinga mot överordnat system som 
Super WISE eller BMS (Skada). Kommunikationsinställning-
arna kan bara kan ändras när CONTROL Damper är konfi-
gurerad för BMS-läge, dip switch 2 i läge on. Anslutningen 
är Modbus slave.

Mb 2 Kommunikationsslinga mot underliggande rumsre-
gulatorer i Super WISE-systemet. Anslutningen är Modbus 
master, och ska alltid vara terminerad i läge 2.

Termineringar
CONTROL Damper har inbyggda termineringsmotstånd 
som kan aktiveras beroende på var i systemet produkten 
befinner sig. Termineringspluggen dras utåt med hjälp av 
en liten radiotång.

Mb 1 När CONTROL Damper ligger sist i Modbusslingan-
skall termineringen aktiveras till läge 1 annars läge 3.

Mb 2 När CONTROL Damper är master till en underlig-
gande donslinga skall termineringen aktiveras till läge 2.

Modbuskablar
I Swegons system WISE används RS485 Serial Line (kablar 
ska vara skärmade).  

En ände av varje Modbuskabel ska vara ansluten till skydds-
jord. På CONTROL Damper ansluts skärmen till NC (plint 4 
eller 8). Denna koppling är ej visad i figuren då den bara 
utförs på första och sista regulatorn i ett nätverk, det är inte 
alltid en CONTROL Damper är placerad först eller sist. 

Notera att: Kategori 5-kablar med arean AWG24 eller 
bättre kan användas för ledningslängd upp till 800 m. Ter-
minering av ledningsändar måste utföras för felfri funktion.

Tabell 20. Termineringar.

Mb 1 (Slave till Super WISE-slinga)

Mitt på slingan Läge 3

Sist på slingan Läge 1

Mb 2 (Master till rumsslinga)

Först på slingan 2

24V AC

Mb 1

Mb 2

1  2  3
1  2  3

1 2 3 4 5 6 7 8
21 22 23 24

RJ12
RJ12 - + C NC - + C NC

G G0

3.2
3.1 Modbus 2

Modbus 1
. PWRG G0

1

Figur 28. CONTROL Da zonspjäll, Modbusanslutningar.  
Förklaring, 1=Termineringsmotstånd, inställningar visas under 
avsnittet Nätverksstruktur.

Tabell 19. Konfigurering, Modbusanslutningar

Anslutning Plintar Funktion

Modbus 1 5-8 RTU Slave till Super WISE

Modbus 2 1-4 RTU Master till rum

Modbus 3 RJ12 RTU Master

Figur 27. Inställning av omkopplare för BMS-läge på CONTROL 
Damper.

on
off

1 2
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TUNE Control
Handenhetens delar

1 Display

Visar klimatsystemets aktuella status och informa-
tion om tryck samt luftflöde. Den visar också de 
inställningar som görs med knappsatsen.

2 Knappsats

Används för att ändra inställningar av parametrar.

Att använda TUNE Control
Följande avsnitt beskriver hur rumsenheten används för att 
läsa samt ändra värden och inställningar.

Knappsatsen
Knappsatsen används för att stega fram och tillbaka i meny-
erna.

1

2

 

1 Inställningsknappar 

▲ UPP Nästa meny/parameter (öka)

▼ NER Föregående meny/parameter 
(minska)

2 Inställningsknappar

◄ VÄNSTER Se menyfönstret

► HÖGER Se menyfönstret

3 Acceptknapp för tryck och luftflöde

OK BEKRÄFTA Godkänner inställningen

Figur 30. Trådlös kommunikation med CONTROL Damper. När 
plåtkåpan över regulatorn är monterad begränsas avståndet till 
<5 m. Utan plåtkåpa kan avståndet vara upp till 20 m inklusive 
mellanliggande väggar av enklare typ. Skulle det bli kommunika-
tionsproblem kan TUNE Control anslutas med spiralsladden i RJ12-
kontakten vid sidan av plint 1 direkt i regulatorn.

Figur 29. TUNE Controls knappsats.
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TUNE Control menystruktur
Vid den första starten av TUNE Adapt med batterier 
kommer första menyn alltid att visa en temperatur.

CONTROL D

Mb id:  21

OK välja

Huvudmeny
Setup

Service meny

Status

RE Inställningar
<Avsluta  Välja>

Inställningar

Info

System parametrar

Applik.parametrar

Alarm

20°
OK välja

För att ställa om TUNE Control till kontrollenhet för CON-
TROL Damper/Optimize ska följande kod anges ”1919”, 
därefter ska rätt RF frekvens ställas in gå till meny ”koppla 
enheter”. När kommunikation är upprättad visar handenhe-
tens display namnet för den produkt den är ansluten till, om 
kommunikationen är bruten visas ”Ingen mottagning” 

Välj Setup från huvudmenyn för att komma vidare, använd 
OK-knappen.

Service meny
I menynstrukturen används pil (upp/ned) för att 
bläddra vidare till de menyer som är skuggade i bilden 
nedan. I menyfönstrets nederkant finns information om 
vilken funktion pilarna (vänster/höger) har.

Nödläge 0

Manuell 0

Brytare 0
<Avsluta

Status
I denna meny visas ifall regulatorn är tvångsstyrd vilket inne-
bär att normal reglering är spärrad

För normal reglering ska samtliga värden vara 0. Nödläge 
innebär att ett överordnat system har skickat ”nödsignal” 
till regulatorn, detta kan få effekten att spjället är helt 
öppet eller stängt beroende på konfigureringen. 

Manuell innebär att man tvångsstyrt spjället till specifik 
position. 

Brytare visar att ansluten kontaktfunktion är aktiverad och 
spjället är därmed stängt.

RE Inställningar CONTROL Damper PSFE
I denna meny visas regulatorns är- och börvärden för tryck 
och luftflöde. I menyexemplen nedan är regulatorn inställd 
för funktionen PSFE dvs tryckreglering tilluft och slavregle-
ring med SLAVE Control.

Pos % 75

TL Pa 31 30

TL l/s 210
<Avsluta OK välja Nästa>

Pos % 65

FL l/s 195 30

Offset l/s -15
<Föregående OK välja Avsluta>

I den första menyn visas tilluftsspjället CONTROL Damper, 
spjällposition, reglerat tryck, börvärde tryck och luftflödet.

I nästa meny visas frånluftsspjällets värden. I båda menyerna 
kan börvärdena ändras i den högra kolumnen genom att 
trycka OK och sedan öka minska med pilarna  .

WISE Projekthandbok

36
Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.                           20170511 



Inställningar

(MB Adress)

Koppla enheter
<Avsluta  Välja>

RF Test

Språk

----- Koppla enheter -----

0 0 1 5 7

<Avsluta 

---- RF uppkoppling ----

RF Test: 58

<Avsluta Start/Stopp

Inställningar
I dessa menyer utförs grundinställningar.

Modbusadress
Denna menyfunktion används inte för CONTROL Damper 
zonspjäll.

RF Test
Funktion för att testa den trådlösa kommunikationens kvali-
tet, ett värde >50 krävs, max är 100.

Språk
Välj önskat språk i handenheten, den levereras med engel-
ska som standard.

------------ Språk ------------

[ Svenska ]

<Avsluta 

Koppla enheter
I denna meny skall det RF-ID nummer som regulatorn är 
märkt med anges varpå trådlös förbindelse med regula-
torn upprättas. Är handenheten kopplad direkt med sladd 
behövs inte detta.

RE Inställningar CONTROL Damper PS
I denna meny visas regulatorns är- och börvärden för tryck 
och luftflöde i tilluftssystemet. Det är enkelt att ändra 
börvärdet för trycket, tryck OK och öka/minska med pilarna 
 . I första utgåvan av TUNE Control visas inte luftflödet 
i denna, men en kostnadsfri uppdatering kan utföras om 
handenheten returneras.

Pos % 75

TL Pa 31 30

TL l/s 210
<Avsluta OK välja

RE Inställningar CONTROL Damper PE
I denna meny visas regulatorns är- och börvärden för tryck 
och luftflöden i frånluftssystemet. Det är enkelt att ändra 
börvärdet för trycket, tryck OK och öka/minska med pilarna 
 . I första utgåvan av TUNE Control visas inte luftflödet 
i denna, men en kostnadsfri uppdatering kan utföras om 
handenheten returneras.

Pos % 75

FL Pa 31 30

FL l/s 210
<Avsluta OK välja

RE Inställningar CONTROL Damper FS
I denna meny visas regulatorns är- och börvärden för luft-
flöde i tilluftssystemet. Det är enkelt att ändra börvärdet för 
trycket, tryck OK och öka/minska med pilarna  .

Pos % 75

TL l/s 244 250

<Avsluta OK välja

RE Inställningar CONTROL Damper FE
I denna meny visas regulatorns är- och börvärden för luft-
flöden i frånluftssystemet. Det är enkelt att ändra börvärdet 
för trycket, tryck OK och öka/minska med pilarna  .

Pos % 75

FL l/s 178 175

<Avsluta OK välja
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Parameter Värde

P_101 1 ID
Modbus Adress

Min 1                    Max 248

<Avsluta  Ändra>

Meny Systemparameter
Här ställs de grundläggande funktionerna som berör kom-
munikation samt vilken applikation som ska användas in. 
Dessa värden är alltid fabriksinställda, se separata tabel-
ler. När menyerna lämnas måste ändringar som ska sparas 
bekräftas.

Meny Applikationsparameter
Här ställs funktion och storleksspecifika värden för regula-
torn in. Dessa värden är alltid fabriksinställda. Se separata 
tabeller för dessa parametrar, eller konfigureringsdokumen-
tet.

Parameter Värde

P_1001 1-
Case selection

Min 1                    Max 3

<Avsluta  Ändra>

Meny Alarm
Här visas eventuella larm, exempelvis PI overload innebär att 
reglerbörvärdet inte kan uppnås.

----------- Alarm -----------

Inga alarm

<Avsluta

Efter en ändring av parametrar ges en uppmaning att spara änd-
ringen. Under denna process blinkar dioden på regulatorn snabbt 
grönt och på displayens förstasida syns texten ”Sparar parame-
trar”. Koppla inte loss TUNE Adapt medan denna process pågår, 
tidsåtgång ca. 30 sekunder. 

Efter en ändring av parametrar följer en uppmaning att spara 
ändringen. Under denna process blinkar dioden på regulatorn 
snabbt grönt och på displayens första sida syns texten ”Sparar 
parametrar”. Koppla inte loss TUNE Adapt medan denna process 
pågår, tidsåtgång ca. 30 sekunder. 

Efter en ändring av parametrar följer en uppmaning att spara 
ändringen. Under denna process blinkar dioden på regulatorn 
snabbt grönt och på displayens första sida syns texten ”Sparar 
parametrar”. Koppla inte loss TUNE Adapt medan denna process 
pågår, tidsåtgång ca. 30 sekunder. 

Meny Info
I denna meny visas information om programversioner mm.

Temperatur 22,3 C

RE.s rf ID 150

Batterinivå 5,6V
<Avsluta           

WISE Projekthandbok
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Super WISE
Super WISE är en kompakt dator som kommunicerar med 
alla Swegon-produkter som ingår i WISE- och Conductor-
systemen samt luftbehandlingsaggregat GOLD. Super WISE 
fungerar även som Gateway mot överordnade fastighets-
system. 

Funktioner:

• Tryckoptimering av till- och frånluftsfläktarna

• Addering och subtrahering av luftflöden inom en zon

• Kan hantera 10 zoner med upp till 8 spjäll (CONTROL 
Damper) i varje zon

• I varje zon kan upp till 60 rum kopplas in

• Gateway mot fastighetsautomation via Modbus RTU, 
Modbus TCP eller BACnet TCP

• Platt datastruktur medger tillgång till mer än 50 variabler 
per spjäll eller rumsregulator

• Inbyggd webbsida för övervakning av alla anslutna zon- 
och rumsprodukter från Swegon

• Loggningsfunktion med sparade data i upp till 90 dagar

• Brand- sommarnattskylefunktion från GOLD ner till 
rumsnivå.

Optimeringsfunktion
Super WISE har vid sammankoppling med GOLD en fullt 
utbyggd optimeringsfunktion av fläktdriften. Kommunika-
tionen sker via Modbus RTU koppling via RS-485. Optime-
ringsfunktionen hämtar information om alla uppkopplade 
zonspjälls spjällpositioner, tilluft respektive frånluft är 
separerade från varandra. Optimeringen justerar tryckreg-
leringen i GOLD-aggregatet så att minst ett spjäll (både till- 
och frånluftssystemet) är minst 80% öppet i systemet, hela 
tiden, om något spjäll är mer öppet än 90% så ökas aggre-
gattrycket. Rekommenderade gränsvärden är 80-90%.

Summering i zoner
I varje zon summeras/subtraheras alla masterspjällens 
luftflöden, resultatet fördelas sedan ut på dom anslutna 
slavspjällen i zonen. 

Tabell 21.  Gruppering av spjäll.
Spjällnummer Spjälltyp Zon (0-9)

1 Tilluftsspjäll Master 1

2 Tilluftsspjäll Master 2

3 Tilluftsspjäll Master 3

4 Tilluftsspjäll Master 4

5 Frånluftspjäll Master 5

6 Frånluftspjäll Slav 1

7 Saknas Slav 2

8 Saknas Slav 3

Exempel:  
Master 1 +  Master 2 + Master 3 + Master 4 - Master 5 = Slav 6

Tabell 22.  Zonspjällens MB id-system.
Spjäll 

nr
Spjälltyp Zon 0 

MB id
Zon 1 
MB id

Zon 2 
MB id

Zon 3 
MB id

n Zon 9 
MB id

1 Master 1 11 21 31 . 91

2 Master 2 12 22 32 . 92

3 Master 3 13 23 33 . 93

4 Master 4 14 24 34 . 94

5 Master 5 15 25 35 . 95

6 Master 6 16 26 36 . 96

7 Master 7 17 27 37 . 97

8 Master 8 18 28 38 . 98

6 Slav 134 144 154 164 . 224

7 Slav 135 145 155 165 . 225

8 Slav 136 146 156 166 . 226

Det går att definiera upp till 8 spjäll i en zon, av dessa kan 
alla 8 vara masterspjäll, varvid ingen slavflödesberäkning 
sker. Det går att definiera max 3 st slavflödesspjäll per zon, 
då sker en summering av alla masterspjäll och luftflödet för-
delas jämt över dom slavspjäll som är definierade. Swegon 
rekommenderar att slavspjällen alltid läggs sist i listan (spjäll 
6-8).
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Super WISE webbsida
För detaljerad beskrivning av alla funktioner finns en separat 
handbok, Super WISE Manual, som kan hämtas på  
www.swegon.com. 

Webbsidans funktioner i korthet:

• Presenterar nätverket i en trädstruktur liknande Windows 
filhanterare

• Ger grafisk översikt av zonspjäll och rumsbilder

• Ger tillgång till detaljerade data för alla zonspjäll och 
rumsregulatorer

• Ett flertal flikar för kontroll och inställningar

Figur 31. Super WISE webbsida

WISE Projekthandbok
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*  GOLD RX  TOR 14:43 *
    INSTALLATION

Inställningar i GOLD
För att aktivera kommunikationen mellan GOLD - Super 
WISE görs inställningarna i handenheten för GOLD under 
menyn Funktioner. GOLD måste ha programversion 5.08 
eller senare.

På webbsidan finns en särskild flik för inställning av funktion 
med Super WISE optimering. I handterminalen är funktio-
nen CONTROL Optimize likställd med Super WISE

Kontrollera att funktionen för CONTROL Optimize är aktive-
rad.

*  FUNKTIONER *

* FUNKTIONER *
    TEMPERATUR 
    FLÖDE/TRYCK
    FILTER
    DRIFT
    VÄRME
    KYLA
    FUKT
    ReCO2
    IQNOMIC PLUS
    ALL YEAR COM FORT
    CONTROL Opt imize

* CONTROL Opt imize *

    FUNKTION AV/PÅ
    INSTÄLLNINGAR

* CONTROL Opt imize *
    EJ AKTIV

    ÄNDRA ?

* CONTROL Opt imize *
    FUNKTION AV/PÅ
    INSTÄLLNINGAR

* CONTROL Opt imize *
    SPJÄLLGR.         70/90 %
    STEGSTORLEK 10
    INTERVALL 1 min
    STARTFÖRDR. 10min
    REST. TID 0s

Inställningar av optimering
Här kan grundinställningen för spjällpositionerna som 
används för optimeringen ändras. Ändringarna sparas auto-
matiskt i Super WISE. 

Figur 32. Bilden visar GOLD webbsida fliken C Optimize, via webbsidan kan man utföra alla inställningar i stället för i handterminalen. 
Bilden är beskuren i underkant, när Super WISE är ansluten så visas inte de olika spjällpositionerna i den tabell som finns på denna sida, 
dessa kan avläsas direkt i Super WISE.
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Kommunikation Super WISE
Modbus nätverksstruktur med Super WISE
Swegons zonspjäll CONTROL Damper agerar router och 
delar upp nätverket i mindre delar. Samtliga don och 
rumsspjäll i en zon kopplas på samma slinga, en så kallad 
zonslinga. En zon består oftast av två eller fler zonspjäll, för-
slagsvis väljs ett tilluftsspjäll som router med alla rumspro-
dukter under sig. Rumsprodukterna är Modbusslavar och 
zonspjället Modbusmaster. Detta görs för samtliga zoner 
i systemet. I system där man inte har zonspjäll CONTROL 
Damper används Super WISE Router som kommunikations-
enhet mellan Super WISE och rumsprodukterna.

Alla zonspjäll i anläggningen kopplas dessutom ihop på en 
gemensam slinga, en så kallad systemslinga, under Super 
WISE. Observera att även de zonspjäll som inte har under-
liggande rumsslinga inkopplad skall kopplas upp mot Super 
WISE.

Tekniska krav nätverk

Nätverkskabel Belden 9841NH 

Ledningsarea min. AWG 24 eller 0,20 mm²

Ledningslängd Max 600 m

Terminering 120 Ohm

Antal noder/slinga Teoretisk 245 st i praktiken ca 90 st

Protokoll

Modbus RTU RS485

Hastighet ställbar 9.600 - 19.200 - 38.400

Ordlängd fast 8 bitar

Stopbitar ställbar 1 eller 2

Paritet ställbar ingen -  udda - jämn

Modbus nätverksstruktur utan Super WISE
För att kunna använda sig av överordnade styrfunktioner 
krävs att systemet kommunicerar via Modbus på olika 
nivåer.

Modbus RTU
Samtliga zon och rumsprodukter som ingår i system WISE 
är kommunicerbara via det öppna protokollet Modbus RTU. 
Modbus-variablerna för samtliga produkter finns för ned-
laddning på www.swegon.com.

Systemet fungerar alldeles utmärkt i ”Stand-alone” utfö-
rande. Det innebär att don och spjäll inte behöver kopplas 
upp mot ett överordnat system för att erhålla full funktio-
nalitet. 

Fabrikskonfigurering
Samtliga Swegonprodukter kan levereras konfigurerade 
från fabrik; med projekterade flöden, temperaturkrav, 
styrfunktioner, märkning, Modbushastighet och valfri 
Modbusadress. Om Super WISE ingår i systemet ska 
Modbus adressen sättas enligt ett speciellt schema, detta 
gör att Super WISE automatiskt kan identifiera alla Swegons 
regulatorer.

Modbuslistor (tagglista)
Det finns ett separat, komplett dokument med alla 
Modbus variabler samt parametertabeller för alla olika pro-
dukter i system WISE. Dokumentet finns för nedladdning på  
www.swegon.com.

Termineringar
CONTROL Damper, Super WISE Router samt CONDUCTOR-
produkterna har inbyggda termineringsmotstånd som ska 
aktiveras när produkten befinner sig först eller sist i en 
Modbusslinga.

Tabell 23. Termineringar

Placering RTU typ Terminering

Först på slingan Master 2

Mitt på slingan Slave 3

Sist på slingan Slave 1

Tabell 24. Modbustyper, Mb1 och Mb2.

Produkt Anslutning RTU typ

CONTROL Damper zon Mb1 Slave

CONTROL Damper zon Mb2 Master

CONTROL Damper rum Mb1 Slave

CONTROL Damper rum Mb2 Slave

CONDUCTOR Mb1 Slave

CONDUCTOR Mb2 Slave
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Figur 33. Schematisk bild över ett Modbusnätverk där Super WISE används i kombination med ett GOLD-aggregat. 
Förklaringar: Mb1 avser plint 5-8, Mb2 avser plint 1-4. Zone 2 har en Router och rumsregulator CONTROL Db FSFE eller CONDUCTOR 
W1-W4.  

Nätverksexempel 1 med Super WISE
Schematisk bild över ett Modbusnätverk med Super WISE i kombination med ett GOLD-aggregat. Varje zondel ska vara 
terminerad ”T”. I CONTROL Damper finns inbyggda termineringsmotstånd som flyttas till rätt position. I kopplingsboxen till 
ADAPT-donen måste ett separat termineringsmotstånd på 150 Ω kopplas in. I denna installation ska Modbuskommunika-
tionen i ADAPT-produkterna alltid vara inställd för 38.400 - 1 stopbit och ingen paritet.

Figur 35. Termineringar för CONTROL Damper (A) i övre figuren. 
Mb1 läge 1, Mb2 alltid i läge 2. 

1  2  3
1  2  3

1 2 3 4 5 6 7 8
21 22 23 24

RJ12
RJ12 - + C NC - + C NC

G G0

3.2
3.1 Modbus 2

Modbus 1
. PWRG G0

Mb1
Mb2

Figur 36. Termineringar för CONTROL Damper (B och C) i övre 
figuren. Mb1 läge 3, Mb2 alltid i läge 2.

1  2  3
1  2  3

1 2 3 4 5 6 7 8
21 22 23 24

RJ12
RJ12 - + C NC - + C NC

G G0

3.2
3.1 Modbus 2

Modbus 1
. PWRG G0

Mb1
Mb2

Figur 34. Termineringar (C) för Super WISE Router. Mb1 läge 3, 
Mb2 i läge 2. 

1  2  3 1  2  3

1 2 3 4 5 6 7 8 21 22 23 24
RJ12RJ12

- + C NC - + C NC G G0
3.23.1

Modbus 2 Modbus 1 . PWR

G G0

Mb 1
Mb 2

on
off

1 2

Mb1Mb2

Zone 0 Zone 1 Zone 2

A B C B C

Mb1

Tabell 25. Termineringar

Placering RTU typ Terminering

Först på slingan Master 2

Mitt på slingan Slave 3

Sist på slingan Slave 1
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Figur 37. Schematisk bild över ett mindre Modbusnätverk där WISE kopplas upp mot ett överordnat system BMS/SCADA. I Zon 3 visas en 
CONTROL Damper FSFE för rumsapplikation, kan även vara en CONDUCTOR regulator. Terminering (T) måste kopplas in sist på slingan, om 
det är en CONTROL Damper så har den inbyggt termineringsmotstånd. Röda ledningar i figuren är LINK Modbus, alla andra är nätverkska-
bel för Modbus RTU kommunikation .

Nätverksexempel 2
Schematisk bild över ett mindre Modbusnätverk där WISE kopplas upp mot ett överordnat system BMS/SCADA. Termi-
nering ska utföras enligt figuren, teoretisk nätverkslängd blir 600 m med teoretisk 128 st men i praktiken 60 st spjäll och 
rumsprodukter. CONTROL Damper måste ställas om till BMS-läge genom att ställa omkopplare 2 i läge ”ON”, se figur 36. I 
BMS-läge är kommunikationsgränssnittet ändringsbart enligt tabell ”Tekniska krav nätverk”.

Figur 38. Inställning av omkopplare för BMS-läge på CONTROL 
Damper, efter ändring måste regulatorn startas om.

on
off

1 2

Figur 39. Termineringar för CONTROL Damper. Mb1 läge 3, om 
regulatorn ligger sist i nätverksslingan (exempelvis zon 3) ska termi-
neringen vara 1. 

1  2  3
1  2  3

1 2 3 4 5 6 7 8
21 22 23 24

RJ12
RJ12 - + C NC - + C NC

G G0

3.2
3.1 Modbus 2

Modbus 1
. PWRG G0

Mb1
Mb2

Zone 1 Zone 2 Zone 3

T

T

Mb1

Mb1

Mb1
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Super WISE nätverksstruktur
Super WISE installerad i system med GOLD-aggregat kräver 
en Super WISE per aggregat. Optimeringsfunktionen kom-
municerar mot aggregatet via RS485. Kommunikationen 
uppåt via Ethernet gör att Super WISE samt GOLD Aggre-
gaten blir tillgängliga dels via webbläsare samt överordnade 
fastighetsystem via Modbus TCP. Det är möjligt att koppla 
överordnade system via RS485-gränssnittet med Modbus 
RTU, Modbus TCP eller BACnet TCP.

Installationsanvisningar
Separata installationsanvisningar finns att hämta på  
www.swegon.com. Dessa anvisningar ger detaljerad infor-
mation om val av ledningar och uppbyggnad av nätverks-
strukturen. 

Figur 40. Visar hur de olika komponentera installeras i en fastighet. Den vänstra delen visar en Super WISE som inte är kopplad till aggre-
gatet, ingen optimering kan då ske. Den högra delen visar koppling för att kunna aktivera optimeringsfunktionen. 

Förklaring:

Streckad svart linje är Ethernet för uppåtriktad kommunikation. 
Heldragen svart linje koppling mot GOLD för optimeringsfunktion. 
Blå linje visar koppling av zonslingan till zonspjäll och routers. 
Röd linje visar koppling av rumsslingan från zon/router till rumsregulatorerna.

ETHERNET

Super WISE Super WISE

GOLD

GOLD

GOLDROUTER

GOLD

CONTROL D

CONTROL D

CONTROL D

CONTROL D

CONTROL D

WISE/CONDUCTOR

WISE/CONDUCTOR

WISE/CONDUCTOR

WISE/CONDUCTOR

WISE/CONDUCTOR

WISE/CONDUCTOR
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Figur 41. Översiktsbild av ett system med: 
1 = Zonspjäll CONTROL Damper 
2 = Tryckgivare DETECT Pressure 
3 = Zonspjäll CONTROL Damper 
4 = Tryckgivarplacering för aggregatet 

Injustering
Om samtliga ADAPT Don och ADAPT Damper är levererade 
som ”default”, dvs med standardinställningar för luftflöden 
mm, måste samtliga don ställas in för de luftflöden som 
donen ska arbeta med innan injusteringen startar. Donen 
är inställda i injusteringsläge (tvångsstyrda) för max luft-
flöde, detta syns på lysdioden som har fast orange färg. Om 
rummen är försedda med balanserad ventilation måste en 
dörr vara öppen under injusteringsprocessen. I normala fall 
genomförs injustering av frånluftssystemet först.

Injustering av system utan optimering
Zonspjäll (1) tryckstyr zonen till givet statiskt tryck. Referens-
tryck (2) är normalt förinställt till Ps=40 Pa från fabrik.

• Referenszonen måste identifieras (den zon som har 
procentuellt lägst flöde mot projekterat maxflöde). Detta 
görs enkelt genom att aktuellt luftflöde avläses i varje 
zonspjäll via den trådlösa handenheten TUNE Control. 

• X antal zonspjäll (3) stängs, motsvarande det flöde som 
är frånräknat maxflödet utifrån samtidighetsfaktorn (för 
att garantera luftflöde till resterande zoner). Med hjälp 
av TUNE Control ställs CONTROL Damper till stängt läge 
genom att tryckbörvärdet eller luftflödet tillfälligt sänks.

• Samtliga don i referenszonen måste genomgå kontroll av 
att de är spänningssatta och fungerar.

• Aggregatets referenstryck justeras (4) till dess att dimen-
sionerande zonspjäll är 85-90% öppet. Detta gäller bara 
för system som inte har Super WISE.

• Det totala dimensionerande luftflödet för zonen över 
zonspjället (1) läses av. Vid behov, ökas/minskas referens-
trycket i zonspjället. Luftflöde, spjällposition och tryck-
värde syns samtidigt i handenhetens display och tryck-
börvärdet kan ändras direkt vid behov. Om trycket är för 
högt kan detta bara avläsas genom uppkoppling mot det 
dimensionerande rummet för kontroll, spjällpositionen  
bör ligga mellan 70-90% öppet.

• Därefter utförs uppkoppling mot ett don i zonen, börja 
med frånluften om det är balans i rummet. Donstorlek 
och dimensionerande börvärden kontrolleras. Aktuellt 
luftflöde avläses (ärvärde), därefter ställs injusteringslä-
get om till minflöde och läses av. Slutligen ställs injuste-
ringsläget om till frånvaroflöde och kontrolleras. Injus-
teringsläge kopplas bort och därefter skrivs protokoll. 
Förslagsvis görs även drifttagning samtidigt, med kontroll 
av närvarogivare samt övriga eventuella styrfunktioner 
som CO2, radiator i sekvens osv, då sparas mycket tid och 
pengar. Finns det slavdon i rummet så måste även dessa 
kontrolleras separat.

2-10V
Modbus

2

3

4

1

• Samma procedur genomförs för varje don/spjäll i zonen.

• När alla zoner utom de avstängda är klara och kontrol-
lerade ställs dessa zoner om till normaldrift och samma 
funktionskontroll som beskrivits ovan genomförs däref-
ter.

• När sista zonen är kontrollerad och protokollförd är syste-
met injusterat, driftsatt och klart.

• Samma förfarande görs för tillluften.

• Om frånluften är centralt placerad så kontrolleras dess 
luftflöden direkt i zonspjället.
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Injustering av system med optimering
Med systemoptimator Super WISE (5), erhålles flera förde-
lar: dimensionerande zon för till- respektive frånluft behöver 
inte identifieras; aggregat- tryckgivarna (6) kan placeras 
nära aggregatet. Super WISE kopplas ihop (Modbus RTU) 
med samtliga zonspjäll och läser av varje spjällposition. Där-
efter sänker den trycket på aggregatet till dess att ett spjäll 
är nästan fullt öppet. På så vis använder aggregatet alltid, 
oavsett min- eller maxflöde, minsta möjliga energi. 

• Kontroll av att Super WISE är i drift, görs via GOLD-
aggregatets handenhet eller webbsida. På webbsidan 
kan man även se samtliga zonspjälls positioner. 

• X antal zoner som ska räknas bort för samtidighetfaktorn 
väljs ut, de zoner som har minst procentuell öppnings-
grad väljs. Därefter ”stängs” de utvalda zonerna. TUNE 
Control används för att ställa om CONTROL Damper till 
”stängt” läge genom att tryckbörvärdet eller luftflödet 
tillfälligt sänks.

• Maxbörvärdet för aggregatets tryckreglering ställs in, 
detta bör ligga några procent över aktuellt tryck som 
avser maxluftflödet vid definierad samtidighetsfaktor, 
görs separat för till resp frånluft. Inställningen görs direkt 
i GOLD-aggregatets meny.

• Genomgång av samtliga don i referenszonen för att kon-
trollera att de är spänningssatta och fungerar.

• Det totala dimensionerande luftflödet för zonen över 
zonspjället (1) läses av. Vid behov, ökas/minskas referens-
trycket i zonspjället. Luftflöde, spjällposition och tryck-
värde syns samtidigt i handenhetens display och tryck-
börvärdet kan ändras direkt vid behov. Om trycket är för 
högt kan detta bara avläsas genom uppkoppling mot det 
dimensionerande rummet för kontroll, spjällpositionen 
bör ligga mellan 70-90% öppet.

• Uppkoppling mot ett don i zonen utförs, börja med från-
luften om det är balans i rummet. Donstorlek och dimen-
sionerande börvärden kontrolleras. Aktuellt luftflöde 
avläses (ärvärde), därefter ställs injusteringsläget om till 
minflöde och läses av. Slutligen ställs injusteringsläget 
om till frånvaroflöde och kontrolleras. Injusteringsläge 
kopplas bort och därefter skrivs protokoll. Förslagsvis 
görs även drifttagning samtidigt, med kontroll av närva-
rogivare samt övriga eventuella  styrfunktioner som CO2, 
radiator i sekvens osv, då sparas mycket tid och pengar. 
Finns det slavdon i rummet så måste även dessa kontrol-
leras separat.

• Samma procedur upprepas för varje don/spjäll i zonen.

• När alla zoner utom de avstängda är klara och kontrol-
lerade ställs dessa zoner om till normaldrift, därefter 
genomförs samma funktionskontroll som beskrivits ovan.

• När sista zonen är kontrollerad och protokollförd är syste-
met injusterat, driftsatt och klart.

• Samma förfarande görs för tillluften.

• Om frånluften är centralt placerad så kontrolleras dess 
luftflöden direkt i zonspjället.

Figur 42. Översiktsbild av ett system med: 
1 = Zonspjäll CONTROL Damper 
2 = Tryckgivare DETECT Pressure 
3 = Zonspjäll CONTROL Damper 
5 = Systemoptimering Super WISE 
6 = Tryckgivarplacering när Super WISE används

• När anläggningen ställts om för frånvaroläge görs samma 
sak för mintryckbörvärdet, som även detta bör ligga 
några procent under aktuellt tryck. Mintryckbörvärdet 
ställs in i Super WISE. Även startvärdet för regleringen 
bör ställas in, välj ett värde som ligger 50% över minvär-
det. Startvärdet används som aggregatets referenstryck 
tills dess att startfördröjningen för optimeringen räknat 
ner till 0. 

2-10V
Modbus

2

3

6

1

5

Att tänka på:
För injustering krävs handenhet TUNE Adapt för samtliga 
rumsprodukter, och handenhet TUNE Control för zonspjäll 
och systemoptimator. Om systemet är korrekt dimensione-
rat, tryckgivare rätt placerade och alla don och spjäll rätt 
konfigurerade, skall allt fungera problemfritt efter spänning-
sättning. Samtliga don kontrolleras ändå för att injusteraren 
skall kunna godkänna och protokollföra ventilationsanlägg-
ningen. På www.swegon.com finns funktionskontrollblan-
ketter att hämta som är anpassade för de olika produkterna 
i system WISE.
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Funktionsprovning ADAPT-produkterna
Till respektive produkt levereras konfigureringsunderlag, 
som innehåller alla konfigureringsvariabler. För funktions-
prövning behövs handenhet TUNE Adapt samt en multime-
ter för AC/DC. Som en första åtgärd måste matningsspän-
ningen kontrollmätas så att den inte är för låg. Mätningen 
görs lämpligen vid radiatorventilskontroll om detta ingår 
i systemet. Spänningsintervall är 21,6 till 27,6 V AC. För 
att kunna utföra efterföljande kontroller är det viktigt att 
regulatorn inte är tvångsstyrd innan kontrollen utförs. När 
regulatorn inte är tvångsstyrd lyser dioden grönt och regle-
ringen fungerar normalt. Alla ADAPT-produkter levereras i 
injusteringsläget maxflöde.

Luftflödeskontroll
Detta utförs genom att läsa av luftflödet när injusteringslä-
get är aktiverat, tre lägen finns: Maxluftflöde, Minluftflöde 
samt Frånvaroflöde.

Temperaturkontroll
Denna kontroll innebär att man testar reglerfunktionen via 
avvikande rumstemperatur och börvärdet för kylregleringen 
ändras så att detta värde blir lägre än aktuell rumstempe-
ratur. I TUNE Adapt kan värdet kylbehov avläsas i %, detta 
ska öka till 100% efter några minuter, hastigheten beror på 
skillnaden mellan är- och börvärde. OBS! Tilluftstemperatu-
ren måsta vara lägre än rumstemperaturen annars spärras 
flödesökningen.  

Kontroll DETECT Qa Applikation 1 & 2
Enklaste testet är att blåsa på DETECT Quality samt avläsa 
värdet i TUNE Adapt. Applikation måste vara inställd som 2 
och värdet avläses i Användarmenyn. Om funktioner som 
Kombinerad CO2 och Temperatur används, kan inte något 
värde visas i regulatorn.

Närvarokontroll
Kontroll av den inbyggda närvarogivaren kan utföras genom 
att sensornivån avläses under Närvaromenyn i TUNE Adapt. 
När någon rör sig under ett don ska nivån vara högre än 
1000, undre gräns för detektering är 250. Regulatorn ställs 
om till närvaro och kan avläsas i Närvaromenyn. Med funk-
tionen Testläge kan man manuellt ställa om regulatorn till 
närvaro/frånvaro. Om belysningsstyrning används kommer 
belysningen att tändas släckas när man ändrar närvaro-/
frånvaroläget.

Kontroll TUNE Temp Applikation 4
Kontroll av att signal fungerar kan bara göras genom att 
vredet ställs om till max/min och resultatet läses av i värme- 
eller kylbehovet i användarmenyn.  

Kontroll DETECT Temp Applikation 5 
Kontroll av att signalen når fram görs genom att rumstem-
peraturen avläses, när den visar ett relevant värde fungerar 
allt normalt.

Kontroll ADAPT Slavregulator Applikation 3
Kontroll av att styrsignalen går fram görs under temperatur-
menyn extern ingång %, värdet ska ligga mellan 20-80% 
om masterregulatorn inte befinner sig i larmläge.

Kontroll ACTUATOR Va radiatorventil
Kontroll av ventilfunktion görs enklast genom att ställa om 
värmebörvärdet till ett värde högre än aktuell rumstempe-
ratur. Nu kontrolleras att värmebörvärdet ökar till 100%. 
Ventilen öppnar, det tar ca 3 minuter innan den är fullt 
öppen, men redan efter någon minut börjar ”hatten lyfta 
sig” och en blå kant blir synlig. Se även text om First open-
funktionen i avsnittet om värmereglering.

Tabell 26. Hierarkilista

Funktion Prioritet Förklaring

Nödläge Högst Överordnad tvångsstyrning 
 spjället öppet eller stängt

Spjällpos 
manuellt

Hög Manuell tvångsstyrning till fasta 
spjällägen

Injusterings-
läge

Mellan Manuell tvångsstyrning till fasta 
luftflöden, sk injusteringsläge

Närvaro 
Manuell

Låg Manuell styrning av närvaro-
funktionen

Applikation Lägst Olika inställningar såsom slav mm

Tabell 26 visar vilken prioritet olika inställningar har, för att en 
ADAPT-produkt ska fungera normalt krävs att alla högre prioriteter 
än Applikation är inaktiva.

Felmarginal luftflödesreglering 
För ADAPT-produkternas normala arbetsområde gäller en 
felmarginal på luftflödet enligt diagram. 

10

20

0
0 10 20 30 40 50 60

Avvikelse %

% öppningsgrad

Diagram 8. Felmarginal luftflödesreglering.

Tabell 27. Lysdiodens funktioner.

Färg /effekt Förklaring

Grön / fast Normal drift, inget larm

Grön / blinkande Uppstart med 0-kalibrering

Röd / fast Larm, se larmlista. Även vid för låg mat-
ningsspänning, syns ej i larmlista.

Röd / blinkande Internt givarfel, se larmlista. 
För låg matningsspänning.

Orange / fast Injusteringsläge maxluftflöde

Orange / blinkande 
2 sek intervall

Injusteringsläge min- eller frånvaroluft-
flöde. 
Yttre tvångsstyrning via modbus, Nöd-
läge, Manuell närvaro eller Testläge.
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Swegon Tillv. dat

2009-02-04

Kontrollerad av: Datum:

Konfigureringsdata och funktionskontroll ADAPT
Objekt:

Kv Rosen Visby

Produkt : ADAPT Da 250-M RF: 00000
Ordernr (Order #):

100 031 259

Märkning: TD10:Rum 23
Tillvnr (VstOrder #):

 69 875

Denna lista refererar till samma menystruktur som finns i handterminalen TUNE Adapt, (4) innebär att värdet bara finns i version 4

ANVÄNDARMENY Avläst NÄRVARO Avläst Nytt

Luftflöde   0000l/s - Sensornivå 0000 -

Rumstemp     00.0gc - Närvaro status   0 -

Tilluftstemp   00.0gc - Status + fördröj 0 -

CO2 i rummet  0000ppm - Från fördröj 00m 20

Kylbehov   000% - Till fördröj 00s 0

Värmebehov 000% - ALARMMENY Avläst
Värmeventil pos  (4) 000% - Slaglängdsfel * 0 -

Närvarotid     00000h - Motorfel *   0 -

Driftstid  00000h - Tryckgivarfel * 0 -

Mjukvara    4 - Tempgivarfel ytter * 0 -

Serienummer 00000 - Tempgivarfel inre * 0 -

TEMPERATUR Fel börvärden * 0 -

Kylvärde närvaro 00g 23 * = 0 eller 1, där 1 är en felindikering

Värmevärde närvaro 00g 21 KOMMUNIKATION Inställt Nytt
Kylvärde frånvaro 00g 25 Modbus adress  0000 1

Värmevärde frånvaro 00g 20 Baudrate 0 3

Beräknat börvärde - Paritet 0 2

Avvikande rumstemp. 000g - Stoppbitar 0 1

Extern ingång 000% - APPLIKATIONSMENY Inställt Nytt
Nattkyla 00g 18 Applikation 0 0

Morgonvärme 00g 28 Lysdiodindikering 0 1
Värmereglering aktiv (4) 0 0 Tempgivar anv. (4) 0 1

Ventiltid 0000s 350 Radiatorstyrning (4) 0 1

LUFTFLÖDESMENY Inställt Nytt Kallrasskydd (4) 00% 0

Max q närvaro 000ls 15 Kylgränsvärde (4) 00% 50%

Min q närvaro    000ls 25 Ventilmotionering (4) 0dgr 2

Min q frånvaro     000ls 200

Flödestryck 000.0P - TESTMENY Avläst Nytt
0-kalibrering 00.0P - Nödläge användning 0 -

Spjällposition 000% 0 Händelse 0 -

Slavutgång 000% - Testläge 0 -

CO2 min börvärde  0000pp  500 Spjällpos manuell 000% -

CO2 max börvärde  0000pp  1000 Närvaro Auto/Manuell 0

CO2 per volt  000pp 200 Närvaro/Frånvaro 0

Injusteringsläge 0 3

Luftflöde 0

Glöm inte att ställa Injusteringsläge till INAKTIVT!

Exempel på funktionskontrollblankett för ADAPT-
produkterna
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Funktionsprovning CONTROL-produkterna
Kontroll utförs med handenheten TUNE Control där alla 
reglerade värden kan avläsas, se manualen för hand-
enheten. Observera att det finns två olika manualer, en för 
CONTROL Da zonspjäll och en för CONTROL Db rumsappli-
kationer.

Regulatorn är försedd med lysdioder som indikerar om 
något är fel, normalt blinkar diod 1 långsamt grönt. När 
något är fel i installationen antar dioderna andra färger och 
blinkintervaller, se FAQ-listan för analys av problem. Det går 
även att avläsa larm i TUNE Control, där detta presenteras i 
klartext.

Kontroll tryckreglering
Regler- och börvärden för tryckregleringen avläses i TUNE 
Control. Om tryckgivaren inte är rätt ansluten visas troligen 
ärvärdet som 0 Pa och spjället ska då stå helt öppet (100%) 
samt att luftflödet ska visa ett för dimensionen högt värde. 
Trolig orsak är att tryckgivarens slang inte är korrekt mon-
terad, eller att hela givaren inte sitter vertikalt. Om givaren 
DETECT Pressure inte är ansluten visas ett larm och spjället 
står då i larmläge 50%, och lysdioden på regulatorn blinkar 
rött.

Kontroll av motorns gångriktning
Finns misstanke om att motorn har fel gångriktning kan 
detta enklast kontrolleras genom att styrsignalen till motorn 
lossas, plint 34 (tilluft) eller 37 (frånluft). Då ska motorn 
stänga helt och luftflödet gå ner till 0 l/s, vilket avläses i 
TUNE Control.

Kontroll av Rumsfunktionerna
Gäller för CONTROL Db FSFE med SLAVE Cb.

Temperaturkontroll
Denna kontroll innebär att man testar reglerfunktionen via 
avvikande rumstemperatur och börvärdet för kylregleringen 
ändras så att detta värde blir lägre än aktuell rumstempera-
tur. I TUNE Control kan värdet Heat/Cool avläsas i %, detta 
ska öka till 100% efter några minuter, hastigheten beror på 
skillnaden mellan är- och börvärde. Öka respektive minska 
börvärdet i rumsenheten.  

Luftkvalitetsreglering
Enklaste testet är att blåsa på DETECT Quality samt avläsa 
värdet i TUNE Control. Funktionen måste vara definierad 
i Applikationsparameter P_1537 eller P_1437. Visas värdet 
som 0 ppm är applikationen ej definierad eller den elek-
triska inkopplingen felaktig.

Närvarokontroll
Om DETECT Occupancy är ansluten syns detta i hand-
enhetens display, regulatorn visar ECON i överkant vid 
frånvaro samt AUTO och en liten gubbe i nederkanten vid 
närvaro. Funktionen måste vara definierad i Applikations-
parameter P_1521 eller P_1421.

Fönsterkontakt
Öppna fönstret, då visas en fönstersymbol i nedre vänstra 
hörnet i handenhetens display. Funktionen måste vara defi-
nierad i Applikationsparameter P_1520 eller P_1420.

Ventiltester
När temperaturkontrollen utförs kommer regulatorn att 
anta antingen 100% kyl- respektive värmeläge. I hand-
enhetens display visas vid sidan av batterisymbolen en snö-
stjärna för kyla eller värmesymbol, under status kan verkligt 
reglervärde avläsas, vid -100%(kyla) och 100% (värme) 
ska respektive ventil vara helt öppen. Ventilerna funktion 
(on/off eller 0-10 V) kan ställas in  i Applikationsparameter 
P_1546 och P_1547 eller P_1446.

Tabell 28. Lysdiodsfunktioner

Lysdiod 1 Lysdiod 2 under  
plastkåpan

DIP 
1

DIP 
2

Beskrivning

Grön blinkande 1 s Släckt 0 0 Normal drift

Röd och grön blinkar Släckt 0 0 Normal drift men med varningar  
- Rumsenhet, Temperatur- eller Tryckgivare saknas 
- Rumsenhetens temperatur ligger utanför gränsvärden 
- Parameterfilen är felaktig

Röd blinkande 1 s Släckt 0 0 Nödläge : Externt minnesfel eller Utgångar är kortslutna.

Orange blinkande 1 s Släckt 1 0 Service state

x x 0 1 BMS-läge

Orange Orange x x Regulatorn saknar bootloader eller Regulatorn är under uppstart

Grön Grön x x Regulatorn har bootloader men ingen mjukvara

Orange Grön 1 x Regulatorn har bootloader men ingen mjukvara

Snabbt grön blinkande Grön x x Parameterfilen uppdateras

x Röd x x För låg spänningsmatning 24 V AC.

x Snabbt grön blinkande x x Radiokommunikationen till TUNE Control är aktiv

x Snabbt röd blinkande x x MB-forwarding, Super WISE hämtar information från rumsenhet

Grön blinkande 1 s Röd 0 0 Regulatorn uppdaterar rumslistan, Super WISE gör en ”Scan”
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Konfigureringsdata CONTROL produkterna
På www.swegon.com finns ett exceldokument att ladda 
ner, detta innehåller alla olika typer av CONTROL Damper 
applikationer på varsin flik. Dokumentet har bara default-
data, inga storleks eller anläggningsspecifika data är 
inlagda. Värden i kolumn Fabr inst i fet stil är de specifika 
värden som gäller för den applikation som är vald under 
respektive flik. Strukturen med Parameterdata följer den 
som kan avläsas i TUNE Control under system- eller applika-
tionsparametrar.
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