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TITAN
Digitalt reglersystem för styrning av rumstemperatur och luftkvalité

Allmänt
Rumsreglerutrustning TITAN

För individuell styrning av både rumstemperatur och 
luftmängd
Speciellt anpassad för hotellrum
Anpassningsbara energisparfunktioner
Upp till sex ställdonspar (sex kyla + sex värme) per 
regulator

Funktioner
Automatisk reglering av luftmängd, kyla och värme
Reglering kan även göras manuellt via funktionsknapp 
och vred
Närvarostyrning via nyckelkort
Enkel konfi gurering av inställningar via handenhet
Ingångar för kondenssensor, fönsterkontakt och andra 
brytande kontakter
Möjlig uppkoppling till överordnat styrsystem via 
MODBUS

Användning
Speciellt framtagen för klimatstyrning i hotellrum.

•

•
•
•

•
•

•
•
•

•

TITAN i korthet

TITAN består av: Digital regulator, rumstermostat,
 handenhet, termoelektriska ställdon,
 ventiler, kablage och tillbehör
Reglerfunktion: PI
Matningsspänning: 24 V AC

AUTO

MODBUS
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Teknisk beskrivning
Utmärkande för TITAN
Rumsreglerutrustning TITAN är speciellt framtagen för att 
styra klimatet i hotellrum. Eftersom miljön ska vara rofylld, 
lugn och med högsta möjliga komfort är behovet stort 
av en jämn temperatur och ett bra inneklimat oavsett 
utetemperatur och årstid. Dessutom har man stora behov 
av enskilda variationer på rumsnivå. Vissa tider på året kan 
också hög luftfuktighet skapa risk för kondens.

Rumsreglerutrustning TITAN med sin unika förmåga att 
styra både tilluftfl öde och temperatur, tillsammans med 
klimatapparat Primo Hotel är den optimala lösningen för 
ett bra inneklimat i hotellrum.

Tar hänsyn till omständigheterna
Regulatoringång för nyckelkorthållare gör att luftfl öde 
och temperatur kan anpassas utifrån närvaro i rummet
Signal om öppna fönsterkontakter gör att regulatorn 
stryper värmevattnet och luftfl ödet till ett minimum

Flexibilitet
Regulatorns funktioner och parametrar kan enkelt 
konfi gureras om med hjälp av handenheten
Upp till sex ställdonspar (sex kyla + sex värme) kan 
anslutas per regulator

Användarvänlighet
Enkel och tydlig utformning av rumstermostaten med 
optisk indikering av luftfl öde och kyl- eller värmebehov
Ställdonens "fi rst open"-funktion förenklar provtryck-
ning och luftning av vattensystemet
Ställdonen visar ventilens läge genom en väl synlig 
cylinderkropp

Säkerhet och litet underhåll
Ingång för kondenssensor som omedelbart stryper 
kylvattnet vid kondensutfällning
Regelbunden motionering av ventilerna motverkar att 
ventilspindlarna fastnar
Effektsnåla komponenter minskar värmealstringen i 
regulatorn vilket ger en noggrannare reglering samt 
längre livslängd

 

Energisparfunktion
Vid icke närvaro övergår systemet automatiskt i energi-
sparläge, både när det gäller luftfl öde och temperatur.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Funktion
Reglering
Regulatorn reglerar enligt PI-funktion. I-delen känner 
av såväl storlek som varaktighet på regleravvikelsen och 
anpassar ställdonens öppningstid därefter. Den här typen 
av reglering kallas för pulsbreddsmodulering (PWM). Jäm-
fört med exempelvis on/off-reglering ger PWM-reglering 
en jämnare rumstemperatur med ökad komfort som följd.

Tidsinställd vädring
När nyckelkortet sätts i korthållaren ställer regulatorn 
in högfl öde på luftspjällen för vädring av rummet. Efter 
5 min återgår regulatorn till auto-läge (separat indikator 
tänds på rumstermostat) och ett driftfall enligt givarnas 
status, se Tabell 1. Vädringstiden kan enkelt ändras eller 
deaktiveras med handenheten, eller från ett övergripande 
styrsystem.

Manuell reglering
När TITAN registrerar närvaro i rummet (nyckelkort satt 
i hållaren) kan användaren själv reglera luftfl öde och 
temperatur med kontrollerna på rumstermostaten. Tem-
peraturens standardinställningsområde är 16–28 °C men 
kan med hjälp av handenheten ställas om till värden inom 
intervallet 0–31,9 °C.                                                   
 När regulatorn är i auto-läge bestäms luftfl ödet utifrån 
givarnas status, se Tabell 1. Luftfl ödet kan även regleras 
manuellt i tre steg. Regulatorn styr till- och frånluftens 
spjällmotorer genom tre olika spänningsnivåer som 
öppnar de vridbara spjällen olika mycket. Vid en inställ-
ning av högt luftfl öde höjs alltså fl ödet på frisk tilluft, inte 
bara fl ödet på den cirkulerade luften som i många andra 
rumsklimatsystem.

Utsignalerna från regulatorn till tilluft- respektive
frånluftspjällen kan justeras individuellt. För att få balans i 
rummet då kanaltrycken i tilluft- och frånluftkanalen inte 
är desamma kan man enkelt justera in fl ödena med hjälp 
av handenheten.

Automatisk reglering
När användaren lämnar rummet och tar ur nyckelkortet 
ur hållaren sänker regulatorn automatiskt tilluften till ett 
lågfl öde och systemet övergår i auto-läge. Ventilställdon 
till kyl- respektive värmevatten styrs i detta läge av status 
på övriga givare i rummet, men med en större tillåten dif-
ferens, s.k. energisparläge. Se Tabell 1 för möjliga driftfall.

Driftfall
Tabell 1 visar regulatorns olika driftfall. Driftfallen är base-
rade på närvaro i rummet och status på fönsterkontakt 
och kondenssensor. Varje givet driftfall styr luftfl öde, kyla 
och värme tills dess att en manuell inställning av luftfl öde 
eller temperatur görs av användaren. Pågående vädrings-
funktion eller forceringsfunktion (se nedan) är undantag 
från driftfallen i Tabell 1. Driftfall

Datakommunikation
Reglerenheten har en inbyggd kommunikationsport som 
möjliggör anslutning till ett RS485-nätverk med modbus 
för övervakning och överstyrning via ett överordnat system,     
t ex en dator.



3

TITAN

Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. 2008-05-28 www.swegon.com

Titan

Tekniska data
Regulator TITAN RE
Beteckning:  TITAN RE

Lagringstemperatur: 0–70 ºC

Drifttemperatur:  +5–40 ºC

Skyddsform:  IP 44

Dimensioner:  80 × 122 × 40 mm

Matningsspänning: 24 V AC ±10 %

Effektförbrukning: 2 VA

Reglerfunktion:  PI

P-band, värmesteg: 1,5 K

P-band, kylsteg:  1 K

Dödzon, rumsnärvaro: 1 K

Dödzon, ej närvaro: 8 K

Dödzon, frostskydd: 24 K

Integreringstid:  20 min

Ventilmotionering: 1 gång/24 h (3 min full öppning)

Montering:  Fästhål i kapsling

Anslutningar:  Plint: 0,75 mm2 fl ertrådig kabel

Datakommunikation:  Modbus

Ingångar:

Rumstermostat:  Plint: 0,75 mm2 fl ertrådig kabel

Kondenssensor:  Resistans

Nyckelkort (närvaro): NO/NC (valbar), default = closed
   vid närvaro (byglas vid leverans)

Fönsterkontakt:  NO, default = closed vid stängt
   fönster (byglas vid leverans)

Utgångar:

Ställdon, värme:  24 V DC, PWM (alt. on/off)

Ställdon, kyla:  24 V DC, PWM (alt. on/off)

Tilluftspjäll:  0–10 V DC (låg/normal/hög) 1)

Frånluftspjäll:  0–10 V DC (låg/normal/hög) 1)

1)  Defaultvärden för styrsignalens tre DC-nivåer är anpas-
sade för kanaltryck 200 Pa samt att tilluft och frånluft är 
strypta till nivåer enligt produktblad för Primo Hotel.

Tabell 1. Regulatorns driftfall

När-
varo

Fönster Kon-
dens

Luft-
fl öde

Kyla Värme

Ja Stängt Nej Normal Normal Normal

Ja Stängt Ja Hög Av Normal

Ja Öppet Nej Låg Av Frostskydd

Ja Öppet Ja Låg Av Frostskydd

Nej Stängt Nej Låg energispar 1) energispar 1)

Nej Stängt Ja Låg Av1) Normal 1)

Nej Öppet Nej Låg Av Frostskydd

Nej Öppet Ja Låg Av Frostskydd

1) I aktuellt driftfall kan dödzonen konfi gureras om.

Forcering vid snabba temperaturändringar
Då differensen mellan temperaturens ärvärde och bör-
värde överstiger 2,5 ºC ställer regulatorn in högfl öde på 
luftspjällen för att öka värme- eller kyleffekten. När diffe-
rensen har minskat till en nivå under inställt värde återgår 
luftspjällen till normalfl öde.

Med handenheten kan temperaturdifferensen ställas till 
annat värde. Forceringsfunktionen kan också deaktiveras 
helt.

Ställdon och ventiler
När den faktiska rumstemperatur är 0,5 °C över eller 
under inställt börvärde öppnar ställdonen ventilen för 
antingen kylvatten eller värmevatten.

Ställdonen är av typ NC (Normally Closed) men är utrus-
tade med en så kallad ”fi rst open”-funktion som beskrivs i 
avsnitt Tillbehör.

Ventilerna motioneras en gång per dygn. Vid dessa tillfäl-
len öppnas alla till regulatorn kopplade ställdon fullt under 
3 minuter, vilket motverkar att ventilspindlarna fastnar.
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Rumstermostat TITAN RT
Beteckning:  TITAN RT

Temperatur, lagring: 0–70 ºC

Temperatur, lagring: +5–40 ºC

Skyddsform:  IP 30

Dimensioner:  77 × 77 × 27 mm

Matningsspänning: 12 V DC

Ärvärde, område: 0–31,9 ºC

Börvärde, område: 16–28 ºC (22 ºC med vred i
   mittläge)

Montering:  Mot vägg eller 70 mm standard
   eldosa, ej utsatt för direkt sol

Kabelgenomföringar: Min. håldiameter: 12 mm

Driftindikering, temp: Kylbehov: Blå
(fl erfärgad diod): Värmebehov: Röd
   Dödzon: Släckt

Driftindikering, luft: Lågfl öde: 1 st tänd
(tre gröna dioder) Normalfl öde: 2 st tända
   Högfl öde: 3 st tända

Driftindikering,  Aktiv: Tänd
auto-läge:  Inaktiv: Släckt
(grön diod märkt AUTO) 

Ingångar:

Handenhet:  Modularkontakt K4 för 

   handenhet

Utgångar:

Rumsregulator:  Plint: 0,75 mm2 fl ertrådig kabel

Figur 1. Regulator TITAN RE

Figur 2. Rumstermostat TITAN RT
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Titan

Tillbehör
Handenhet TITAN CU
Genom att ansluta handenheten till rumstermostaten kan 
regulatorns inställningar enkelt konfi gureras om.

Några av de parametrar som kan förändras är:

Styrsignalsnivå (0–10 V) mot tilluft- och frånluftspjäll
Styrsignal mot ställdon (on/off, PWM, 0–10 V)
Tid för tilluftens högfl öde vid ankomst till rummet
Inställning av dödzon i vissa driftfall
Brytande eller slutande kontakt för nyckelkortsingång
Temperaturens standardbörvärde
P-band (kyla och värme)
Reglerfunktion
Ventilmotionering på/av

För en detaljerad beskrivning över handenhetens funktion 
samt konfi gurerbara parametrar, se separat manual.

Transformator LUNA TS
Beteckning:  LUNA TS

Kapsling:  Helt ingjuten, kåpa av plast

Isolering:  Dubbelisolerad

Skyddsform:  IP 54

Primärsida:   230 V AC, 50-60 Hz, anslutning
   med stickkontakt SE

Sekundärsida:   24 V AC, 2,5 A sekundärsäkring,
   fabriksmonterade kontaktdon på
   de 2 anslutningskablarna (1 m)
   klipps av, kablarna skalas och
   ansluts till regulatorns skruvplint

Montage:   Fästhål på kapsling

Produkten är CE-märkt och uppfyller EU:s krav gällande 
EMC och LVD.

Kondenssensor LUNA T-CG
Beteckning:  LUNA T-CG-2

Sensorelement:   Kopparelement

Dimensioner:  30 × 15 × 0,4 mm (sensor)

Fastsättning:   Självhäftande tejp + buntband

Rekommenderad På kylvattnets framledningsrör,
placering:  så nära produktens batteri som
   möjligt. Obs: Sensorn får ej
   täckas av eventuell kondens-
   isolering.

Kabel:    2 × 0,25 mm2, längd 1,5 m

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Figur 3. Handenhet TITAN CU

Figur 4. Transformator LUNA TS

Figur 5. Kondenssensor LUNA T-CG
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Ventilställdon LUNA AT
Beteckning:  LUNA AT-2

Märkning:  Logotyp Swegon på kåpan

Kapsling:  Polyamid, grå plast

Temperatur, lagring: –25 – +60 ºC

Temperatur, drift: 0–60 ºC (rumsluft)
   10–100 ºC (vatten)

Skyddsform:  IP 54

Vikt :  100 g

Matningsspänning: 24 V AC/DC ±10 %, 0–60 Hz

Funktion:   NC, tvåpunkts termoelektriskt

Kabel:    2 x 0,75 mm2, L = 1,0 m

Effektförbrukning, start: 6 VA under maximalt 2 min

Effektförbrukning, drift: 1,8 VA

Öppnings-/stängn.tid: ca 3 min

Ställkraft:   100 N +5 %

Slaglängd:   4 mm

Anslutning:   Som standard ingår adapter
   T-VA-80, passar gängfattning
   M30 × 1,5 mm

Montering:   Horisontellt eller vertikalt

Produkten är CE-märkt och uppfyller EU:s krav gällande 
EMC.

"First open"-funktion
Vid leverans är ställdonet försett med en ”fi rst open”-
funktion som underlättar provtryckning och luftning 
av vattensystemet. Funktionen innebär att ställdonet 
är öppet vid installationen (dock ej fullständigt öppet, 
injustering av vattenfl öden bör därför utföras med ställ-
donen demonterade). Efter ca 6 minuter under spänning 
inaktiveras funktionen automatiskt. Ett klickande ljud hörs 
varefter ställdonet övergår till NC-läget och den normala 
reglerfunktionen påbörjas.

Lägesindikering
Ställdonets cylinderformade lägesindikering visar tydligt 
vilket ventilläge som är aktuellt, se Figur 6. När indikatorn 
är nedsänkt och i höjd med kapslingen är ställdonet i 
stängt läge. När indikatorn är upphöjd ovanför kapslingen 
är ställdonet i öppet läge.

Figur 6. Ventilställdon LUNA AT med lägesindikering

Ventil SYST VD
Ventil SYST VD 115 CLC är en rak ventil som passar mot 
ställdon LUNA AT tillsammans med adapter LUNA T-VA-80.

Dimensioner:   Se Figur 7 och Tabell 2

kv-värden:   Default 1,90, se Tabell 3

Max arbetstryck:  1000 kPa

Max tryckfall:  Över öppen ventil: 20 kPa
   Över stängd ventil: 150 kPa

Max framlednings- 110 °C
temperatur:

Max koncentration av 40 %
glykol i vattnet:

Adaptrar för alternativa ventilfabrikat
Som standard levereras adapter LUNA T-VA-80 med varje 
ställdon LUNA AT. Adaptern passar till ventiler av typ 
SYST VD CLC men även till andra fabrikat.

Beteckning:  Se avsnitt Specifi kation

Figur 7. Ventil SYST VD 115 CLC med mått

Tabell 2. Mått ventil SYST VD 115 CLC

Typ DN Mått (mm)

A B C D E F

VD115 1/2" 61 33 46,5 24,5 35 M30 × 1,5

Figur 8. Justering av kv-värde

Tabell 3. Justering av kv-värde för ventil SYST VD 115 CLC

Typ Inställningsläge (default läge 0)

1 2 3 4 5 6 7 0

VD115 0,25 0,65 0,88 1,12 1,30 1,46 1,57 1,90
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Titan

Installation

AUTO

Figur 9. Översikt, installation

Regulatorns placering
Regulatorn monteras ovan undertak, max 1,0 m från 
ventilställdonen och max 1,2 m från tillluft- och frånluft-
spjällen. Om denna placering ej är möjlig behöver någon 
av spjällmotorernas (och eventuellt ställdonens) kablar 
skarvas med erforderlig isolering.

Tabell 4 och Figur 10 visar hur TITANs olika tillbehör och 
externa kontakter ansluts till regulatorn.

Anslutning av rumstermostat
Rumstermostat TITAN RT ansluts med kabel från regu-
latorn. Figur 10 och tabell 5 visar hur rumstermostaten 
ansluts.

Anslutning av ventilställdon
Ställdon för kyl- och värmevatten ansluts med ställdonens 
monterade  2-ledarkabel (L = 1,0 m) till regulatorns skruv-
plint, plint nr 1 och 2 (kyla) respektive 3 och 4 (värme).

Anslutning av spjällmotorer
Motorer för till- och frånluftspjäll ansluts med spjäll-
motorernas monterade 5-ledarkabel (L = 1,2 m) till regu-
latorns skruvplint, plint nr 5, 6 och 9 (tilluft) respektive 5, 
6 och 10 (frånluft). Endast röd, brun och blå kabel från 
spjällmotorerna används, övriga två klipps av och isoleras.

Anslutning av kondenssensor
Kondenssensor LUNA T-CG ansluts med monterad 2-
ledarkabel (L = 1,5 m) till regulatorns skruvplint, plint nr 8 
och 12.

Anslutning av extern fönsterkontakt och nyckelkort-
kontakt
Brytande (eller slutande) fönsterkontakt ansluts med 
externt kablage till regulatorns skruvplint, plint nr 8 och 
11.
Brytande kontakt från nyckelkorthållare ansluts med 
externt kablage till regulatorns skruvplint, plint nr 6 och 7, 
(byglade vid leverans).

Anslutning av transformator
Transformator LUNA TS ansluts med sekundärsidans 
kablar (L = 1 m) till regulatorns skruvplint, plint nr 5 och 6.

Tabell 4. Anslutningar till regulators skruvplint

Plint Id Funktion Kabelfärg

1 Y1 Funktionssignal kylställdon Blå

2 G Systemfas (kylställdon) Brun

3 G Systemfas (värmeställdon) Brun

4 Y2 Funktionssignal värmeställdon Blå

5 G Systemfas transformator Svart/vit

Systemfas (tilluftspjäll) Brun

Systemfas (frånluftspjäll) Brun

6 G0 Systemnoll transformator Svart

Nyckelkort 1)

Systemnoll (tilluftspjäll) Blå

Systemnoll (frånluftspjäll) Blå

7 I1 Funktionssignal nyckel 1)

8 G0 Systemnoll fönster 1)

Systemnoll (kondenssensor) Vit

9 Y3 Funktionssignal tilluftspjäll Röd

10 Y4 Funktionssignal frånluftspjäll Röd

11 I2 Funktionssignal fönster 1)

12 I3 Funktionssignal kondenssensor Brun

1) Kablar från nyckelkorthållare och fönsterkontakt kan 
anslutas till endera plint i respektive plintpar.

Tabell 5. Anslutning mellan TITAN RT och TITAN RE

Plint på TITAN RT Plint på TITAN RE Kabelfärg

A A Blå/vit

B B Blå

C C Orange/vit

12V 12V Blå/vit
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Figur 10. Anslutningar till regulator TITAN RE
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Titan

Specifi kation
Beställningsspecifi kation, reglerutrustning

Regulator TITAN RE

(med 5m anslutningskabel

Rumstermostat TITAN RT

Beställningsspecifi kation, tillbehör

Handenhet TITAN CU

Ventilställdon LUNA a AT-2

Ventil SYST VD 115-CLC

Kondenssensor LUNA a T-CG-2

Transformator LUNA a TS-1

Adapter, ställdon/ventil LUNA a T-VA- aa

Mot ventiltyp:

32 = Tour & Andersson
39 = Oventrop
50 = Honeywell, Reich, MNG,
        Böhnisch (H), Cazzaniga
54 = Vissa MMA-ventiler
59 = Danfoss RAV/L
72 = Danfoss RAV
78 = Danfoss RA
80 = Siemens med fl era

Beskrivningstext
Exempel på beskrivningstext enligt VVS AMA.

Swegons digitala reglerutrustning för vattenburen klimat-
apparat Primo Hotel, typ TITAN, med följande funktioner:

Anpassad för rumsstyrning
Programmerbar digital regulator
Individuell temperaturreglering
Indikering av aktuellt luftfl öde samt värme-/kylbehov
Regleringsfunktion PWM (24 V AC) och 0–10 V DC
Styr värme och kyla i sekvens
Styr till- och frånluftfl ödet
Automatisk konditionering av ventiler
Elektrotermiska ställdon, tvåläges (on/off) med tydlig 
lägesindikator
"First open"-funktion för enkel påfyllning, provtryck-
ning och luftning av vattensystemet
Ingångar för kondenssensor, extern fönsterkontakt och 
extern nyckelkortläsare i regulatorn

Leverans
Ventiler levereras till RE för inmontering i systemet
Rumsregulator levereras till EE, SE eller annan entrepre-
nör för montering mot apparatdosa
All elinstallation, inklusive anslutning av ställdon, 
motorspjäll och olika sensorer utföres av EE eller SE
EE eller SE tillhandahåller ett jordat uttag för transfor-
mator, en monterad apparatdosa för rumstermostat 
samt eventuellt externt kablage

Tillbehör
Handenhet TITAN CU,  xx st
Ventilställdon LUNA a AT-2,  xx st
Ventil SYST VD 115-CLC,  xx st
Skarvenhet TITAN KR-4/4,  xx st
Kondenssensor LUNA a T-CG-2,  xx st
Transformator LUNA a TS-1,  xx st
Adapter, ställdon/ventil LUNA a T-VA-aa,  xx st

Antal specifi ceras separat eller ges med hänvisning till 
ritning.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
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