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COMPACT Air

Styrning 
Normalt går aggregatet på automatisk drift och styrs via 
inställningar av det interna kopplingsuret. 

Det är också möjligt att styra aggregatet manuellt.

Därutöver kan aggregatet styras externt via kommunika-
tion eller via externa tillbehör som t ex närvarogivare.

Styrenheten har som standard två utgångar och två in-
gångar för externa driftfunktioner (med tillbehöret IQno-
mic Plus-modul TBIQ kan antalet in- resp. utgångar utökas 
till fyra). Utgångarna kan användas för t ex driftindikation 
och ingångarna för t ex drift via närvarogivare.

Kopplingsur
Aktuellt datum och tid kan ställas in och vid behov juste-
ras. Kopplingsuret tar automatiskt hänsyn till skottår. 

Automatisk växling sker mellan sommartid/vintertid enligt 
EU-standard. Funktionen kan dock blockeras. 

Tider och dagar ställs in när aggregatet skall gå på hög-
fart, lågfart eller vara stoppat.

Åtta olika tidkanaler kan ställas in. För samma drifttider 
varje dag i veckan (Måndag-Söndag) räcker det att pro-
grammera en tidkanal. 

Årskanaler ger möjlighet att ställa in avvikande drifttider 
för delar av året, t ex vid längre ledigheter. Åtta olika års-
kanaler kan ställas in.

Startsekvens
COMPACT Air har en startsekvens med fabriksinställd 
tidsfördröjning mellan varje steg enligt följande:

1. Spjällrelä aktiveras och öppnar avstängningsspjäll (om 
sådant är installerat). 

Tidsfördröjning 30 sekunder.

2. Frånluftsfläkt startar och värmeväxlaren styrs till max 
återvinning. Luftvärmare vatten (om sådan är installe-
rad) aktiveras med 40% av max effekt.

  Tidsfördröjning 90 sekunder.

3. Tilluftsfläkt startar.

 Tidsfördröjning 180 sekunder 

4. Temperaturreglering börjar enligt    
ordinarie inställningar.

Startsekvensen förhindrar att frånluftsfläkten startar med 
stängt spjäll. Genom att frånluftsfläkten är den som star-
tar först och att dessutom värmeväxlaren styrs till max 
återvinning, undviker man vid kall väderlek också nedkyl-
ning med tilluft vid starten.

Inställningar
Språk/Language
Önskat språk kan ställas in. Detta sker normalt vid första 
uppstart då frågan ÄNDRA/CHANGE? automatiskt visas i 
manöverpanelen.

Ändring kan dock ske när som helst.

Flödesenhet
Önskad flödesenhet kan ställas in: l/s, m3/s, m3/h.

Min/Max inställning
Används för att begränsa inställningsområdet på brukar-
nivå för börvärden samt min- och max-gränser av tempe-
ratur.

Grundinställning
Två grundinställningar kan sparas och användas för t ex en 
sommarinställning och en vinterinställning av aggregatet.

Återställning kan också ske till fabriksinställning. Inställ-
da värden för kommunikation och larmprioritet återställs 
dock inte vid fabriksinställning.

Styrning

Handterminal/Manöverpanel
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COMPACT Air

FRT-reglering
Med FRT-reglering avses Frånluftstemperatur-Relaterad 
Tilluftstemperatur-reglering. Detta innebär att tilluftens 
temperatur regleras i relation till frånluftens temperatur.

Tilluftstemperaturen regleras i normalfallet till att vara 
några grader lägre än frånluftstemperaturen. Därmed ut-
nyttjas värmeväxlaren optimalt vilket innebär en mycket 
god driftsekonomi. FRT-reglering är lämplig att använda 
när lokalen har värmeöverskott av t ex maskiner, belysning 
eller människor och har tilluftsdon lämpliga för undertem-
pererad luft.

För COMPACT Air är FRT-reglering standard.

Reglersekvens 
Temperaturverkningsgraden på aggregatets värmeväxlare 
styrs till max värmeåtervinning.

Därefter börjar luftvärmare för eftervärmning, om sådan 
är installerad, att leverera effekt.

Om luftvärmare för eftervärmning inte är installerad, eller 
när inte heller luftvärmarens effekt är tillräcklig, nedregle-
ras aggregatets tilluftsflöde, alternativt både till- och från-
luftsflöde, automatiskt och steglöst. 

En neutralzon kan ställas in som tillåter ett lägre börvärde 
för tilluftstemperaturen innan nedreglering börjar. 

När tilluftsflödet nedregleras får värmeväxlaren ”över-
skott” på varm frånluft och klarar att hålla önskad tillufts-
temperatur. Lokalen får vid denna nedreglering av tilluft 
ett undertryck och uteluft tas istället in genom otätheter 
vid t ex dörrar och fönster. Lokalens ordinarie värmesys-
tem dimensioneras för att värma denna uteluft.

FRT-reglering 1
En fabriksinställd kurva reglerar förhållandet mellan till-
lufts- och frånluftstemperatur. 

1) Brytpunkt i °C (utgår från frånluftstemperatur).

2) Temperaturdifferens över brytpunkten väljs i steg. 

3) Temperaturdifferens under brytpunkten väljs i °C.

Se diagram FRT-reglering 1 till höger.
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Fabriksinställning: Steg 1. Brytpunkt 20°C. FL/TL-differens 2°C.
Innebär: Vid frånluftstemperatur under 20°C (brytpunkt) regleras bör-
värdet för tilluftstemperatur automatiskt att vara 2°C (FL/TL-differens) 
lägre.
Vid frånluftstemperatur över 20°C följer börvärdet för tilluftstempera-
tur kurvan enligt steg 1.
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Fabriksinställning brytpunkter:
X1 = 15 °C. X2 = 20 °C. X3 = 22 °C.
Y1 = 20 °C. Y2 = 18 °C. Y3 = 14 °C.
Innebär: Vid frånluftstemperatur under 15 °C (X1) är börvärdet för till-
luftstemperatur konstant 20 °C (Y1).
Vid frånluftstemperatur 20 °C (X2) är börvärdet för tilluftstemperatur 
18 °C (Y2).
Vid frånluftstemperatur över 22 °C (X3) är börvärdet för tilluftstempe-
ratur konstant 14 °C (Y3).

FRT-reglering 2FRT-reglering, fortsättning
FRT-reglering 2
Används när speciella behov och förhållanden gör att den 
fabriksinställda kurvan i FRT-reglering 1 inte ger önskat 
resultat. Beroende på vilka inställningar som görs kan det 
krävas att luftvärmare för eftervärmning är installerad.

En individuellt anpassad kurva reglerar förhållandet mellan 
tillufts- och frånluftstemperatur. 

Se diagram FRT-reglering 2 till höger.

Sommarnattkyla
Den lägre temperaturen på natten utnyttjas för att kyla 
ned byggnadens stomme. 

Vid aktiverad funktion går aggregatet vid behov på hög-
fart utan värmeåtervinning och utan att eventuell luftvär-
mare aktiveras.

Resultatet blir att kylbehovet minskar de första timmarna 
på dagen. Om kylaggregat finns, sparas drift för detta. 
Om inget kylaggregat finns, så uppnås ändå en viss ky-
lande effekt. 

Börvärdesförskjutning
Börvärdesförskjutning används för att förändra börvärdet 
för till- och frånluftstemperatur. T ex kan man via externt 
tidur eller potentiometer höja eller sänka temperaturen 
vissa tider på dygnet.

Börvärdet kan påverkas ±5 °C med hjälp av extern styr-
ning 0 - 10 V.

Externa temperaturgivare
Det finns möjlighet att ansluta externa temperaturgivare, 
som kan användas när aggregatets interna givare inte ger 
representativa värden. 

Extern Frånluft/Rum mäter frånluftstemperaturen anting-
en i rummet eller i kanalsystemet istället för i aggregatet. 

Extern Ute mäter utetemperaturen utomhus i stället för i 
aggregatet.

Temperaturreglering
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COMPACT Air
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Funktionen All Year Comfort är avsedd att användas för 
att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till 
klimatbafflar, fasadapparatsystem m m. 

Denna funktion kräver tillbehöret apparatlåda TBLZ-1-59. 
För daggpunktsreglering krävs även tillbehöret fuktgivare 
TBLZ-1-31-2.

Övrig erforderlig utrustning kan vara ventilställdon, 3-vägs 
ventil, cirkulationspump m m.

Funktionen konstanthåller kyl- resp. varmvattentempe-
raturen i det anslutna kyl- och värmesystemet till önskat 
värde.  

Vattentemperaturen mäts med två anliggningstempera-
turgivare (se A i bild ovan) som monteras på vattenrör ef-
ter reglerventil (se B i bild ovan).

Se även Avfuktningsreglering under Fukt.

Utekompensering
För att primärvattenkretsens temperatur skall kunna 
anpassas till byggnadens konstruktion och utomhustem-
peraturen, justeras framledningstemperaturens börvärde 
efter utetemperaturen enligt en inställbar kurva. Kurvan 
kan anpassas till olika förhållanden genom tre inställbara 
punkter. 

Rumskompensering
Vid extra kyl- respektive värmebelastning kan framled-
ningstemperaturen för kyl- respektive varmvatten justeras. 

Börvärdet för framledningstemperaturen påverkas av 
rumstemperaturen. Börvärde för varmvattenreglering 
sänks när rumstemperatur överstiger inställt gränsvärde. 
Börvärde för kylvattenreglering ökas när rumstemperatur 
understiger  inställt gränsvärde.

Nattblockering möjliggör blockering av funktionen nat-
tetid.

Nattkompensering
Om lokalen är outnyttjad nattetid och helg kan vatten-
temperaturen justeras för att spara energi.

Börvärdet för framledningstemperaturen sänks (värme-
krets) respektive höjs (kylkrets) under inställd period.

Via två tidkanaler är det möjligt att ställa in perioder för 
natt respektive helg.

Daggpunktskompensering (endast kylvatten)
Frånluftens fukthalt och temperatur (se C i bild ovan) mäts 
för att säkerställa att det inte bildas kondensutfällning på 
kalla metallytor. 

Med hjälp av uppmätta värden för relativ fukthalt och 
temperatur, beräknas den aktuella daggpunkten (den 
temperatur vid vilken fukten kondenserar). När daggpunk-
ten överstiger kylvattentemperaturen höjs kylvattenbör-
värdet för att motverka kondensutfällning.

För att kompensera kyleffektförluster vid stigande kyl-
vattentemperatur kan luftflödet ökas för att leda bort mer 
överskottsvärme.

Pump/ventil
Pumpen för värmekretsen startas och stoppas enligt 
inställda utetemperaturgränser.

Pumpen för kylkretsen samkörs med COMPACT-aggrega-
tet och är stoppad när aggregatet är avstängt. Möjlighet 
finns även att stoppa pumpen för kylkretsen när inställd 
utetemperatur underskrids.

Pumparna är möjliga att larmövervaka och ventilerna 
övervakas genom larm vid avvikande ventilläge.

För att motverka igensättning av pumpar och ventiler, vid 
längre stillestånd, kan dessa motionsköras enligt inställda 
tidsintervaller.

Temperaturreglering  
All Year Comfort FRÅNLUFT

TILLUFT

Kyl- 

vatten

Varm-

vatten

Fasadsystem

Klimatbafflar

Temperaturreglering
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COMPACT Air

Fläktreglering
Reglerformen för tilluftsfläkt respektive frånluftsfläkt väljs 
individuellt.

Flödesreglering
Vid flödesreglering håller aggregatet inställt luftflöde kon-
stant. Fläktarnas varvtal regleras automatiskt så att luft-
flödet är korrekt även om filter börjar bli igensatta, don 
blockerade etc.

Konstant luftflöde är fördelaktigt eftersom luftflödet alltid 
är det som har justerats in från början.

Behovstyrning
Vid behovsstyrning regleras flödesbehovet via extern 
givare, t ex koldioxidgivare som ansluts till styrenheten. 
Börvärde, separat för låg- och högfart, ställs in i procent 
av insignalen.

Vädring
Kan aktiveras manuellt i samband med en paus om 
många personer vistas i rummet. Aggregatet går på max-
fart under inställd tid (fabriksinställning 15 minuter).

Årstidskompenserat luftflöde
Utekompensering av luftflödet kan aktiveras om man vill 
reducera luftflödet vintertid. 

Årstidskompenserat luftflöde är en energibesparande 
funktion som sänker driftskostnaden för fläktar, eftervär-
me och byggnadens ordinarie värmesystem.

Funktionen används tillsammans med flödesreglering eller 
tryckreglering. Funktionen har ingen inverkan vid behovs-
styrt luftflöde.
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Utekompensering enligt fabriksinställning innebär;
Utetemperatur +10 °C (Brytpunkt X2): Kompensering startar och sker 
gradvis mellan 0–30 % ned till utetemperatur -20 °C.
Utetemperatur -20 °C (Brytpunkt X1): Konstant kompensering sker med 
30 % (max reducering Y1).

Nedreglering av flöde/tryck
Vid ökat värmebehov för FRT-reglering eller tilluftsregle-
ring, är nedreglering av tilluftsflödet, alternativt både till 
och frånluftsflödet, sista steget i reglersekvensen. 

En inställbar temperatursänkning tillåter ett lägre börvärde 
för tilluftstemperaturen innan nedreglering träder i kraft. 

Densitetskorrigerat luftflöde
Luften har olika densitet vid olika temperaturer. Det inne-
bär att en specifik luftmängd förändras vid olika densitet.

COMPACT Air korrigerar detta automatiskt så att korrekt 
luftmängd alltid erhålls.

Nollpunktskalibrering
Tryckgivarnas nollpunktsvärde kontrolleras och om värdet 
ej stämmer sker förnyad kalibrering. Inträder automatiskt 
varje gång fläktarna är stoppade i mer än tre minuter.

Flöde/tryck
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COMPACT Air

Flöde/tryck

Clean Air Control
Funktionen Clean Air Control används i anläggningar 
där man eftersträvar att reglera luftflödet efter halten av 
emissioner/föroreningar i rumsluften.

I COMPACT Air finns en VOC-givare (Volatile Organic 
Compound) monterad som standard. 

VOC-givaren mäter halten av emissioner/föroreningar i 
enheten % VOC. 

När CO2 avges från en människa skapas en proportionell 
mängd av, för VOC-givaren, mätbara emissioner/förore-
ningar. För ungefärlig översättning av % VOC till CO2-halt, 
se diagram.

När VOC-givaren mäter lägre halter av emissioner/luftför-
oreningar än inställt värde, är aggregatets till- och från-
luftsflöde lika med inställt min-flöde. När VOC-givaren 
istället mäter högre halter av emissioner/luftföroreningar 
än inställt värde, ökas till- och frånluftsflödet steglöst tills 
inställt värde eller max-flöde erhålls.  
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Exempel:

800 ppm motsvarar ca 30% VOC.

Vid inverkan från andra emissioner/föroreningar som t ex 
matos, cigarettrök etc. ökar VOC-halten i förhållande till 
CO2-halten.
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COMPACT Air

Styrning
Den roterande värmeväxlaren startar vid värmebehov. Vid 
ökat värmebehov reglerar styrsystemet värmeväxlarens ro-
tationshastighet och därmed värmeåtervinningsgraden.

Avfrostning
I miljöer där fukt tillfälligt kan förekomma i frånluften kan 
avfrostningsfunktionen för värmeväxlare aktiveras som 
skydd. Funktionen övervakar kontinuerligt att värmeväx-
laren inte sätts igen på grund av att kondensvatten fryser 
inne i växlaren.

Funktionen kräver att en separat tryckgivare (tillbehör) är 
ansluten.

När funktionen är aktiverad mäts tryckfallet över värme-
växlaren kontinuerligt. Överstiger tryckfallet det inställda 
gränsvärdet utförs en avfrostningssekvens där rotorns 
varvtal minskas för att låta den varma frånluften tina upp 
eventuell isbeläggning.

Kylåtervinning
Värmeväxlaren körs på max varvtal för att återvinna den 
relativa kyla som finns i lokalen. Inträder när kylbehov fö-
religger och när uteluftstemperaturen är högre än från-
luftstemperaturen.

Renblåsning
Renblåsningsfunktionen förhindrar igensättning av vär-
meväxlarens luftkanaler. Inträder när aggregatet är i drift, 
men inget värmebehov föreligger och värmeväxlaren står 
stilla. Värmeväxlaren roterar tio sekunder var tionde minut 
för renblåsning.

Rotationsvakt
Rotationsvaktsgivare övervakar kontinuerligt värmeväxla-
ren. Vid ofrivilligt stopp av värmeväxlaren avges larm och 
aggregatet stoppas vid låg utetemperatur.

Efterkörning värmeväxlare
Efter att stopp beordrats dröjer det en viss tid innan fläk-
tarna står helt stilla.

För att förhindra nedkylning av tilluften när aggregatet 
stoppas, fortsätter den roterande värmeväxlaren automa-
tiskt att rotera ca en minut.

Beräkning av temperaturverkningsgrad
Temperaturverkningsgraden beräknas och kan avläsas  
(0 – 100%).

Allmänt

När filtren blir nedsmutsade ökar tryckfallet och fläktarnas 
varvtal ökar automatiskt för att kompensera nedsmuts-
ningen. 

Styrsystemet jämför kontinuerligt aktuell filterstatus med 
en kalibering som utförs vid igångkörning och filterby-
te. Larm avges när inställd larmgräns för respektive filter 
överskrids.

Aktuell filterstatus kan när som helst avläsas.

Filterövervakning
Beräknad filterövervakning
Standardfunktion där aktuella värden kontinuerligt jäm-
förs med kalibrering vid nya filter och nedsmutsningsgra-
den beräknas. 

Filterövervakning med tryckgivare
När det förekommer tryckvariationer i anläggningens ka-
nalsystem, t ex vid VAV-reglering, kan filterövervakningen 
kompletteras med tryckgivare TBLZ-1-23. Filtertryckgi-
varna mäter då kontinuerligt filtrens aktuella tryckfall och 
därmed säkerställs filterövervakningen även i denna typ av 
anläggningar. 

Roterande värmeväxlare

Filter
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COMPACT Air

Luftvärmare el
Funktionen aktiveras automatiskt när luftvärmare TBLE är 
ansluten (standard i COMPACT Heat). 

Vid värmebehov styrs eleffekten till luftvärmaren i sekvens 
med värmeväxlaren.

Vid låga lufthastigheter minskas eleffekten automatiskt 
för att elstavarna ej skall bli överhettade. Efter att luftvär-
maren har varit i drift går tilluftsfläkten alltid 3 minuter för 
efterkylning, även om aggregatet stoppas manuellt eller 
via automatiska funktioner.

Värme
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COMPACT Air

Styrmöjligheter 
För styrning av vattenburen kyla krävs IQnomic Plus, en 
tilläggsmodul till aggregatets styrsytem. 

För styrning av kyla med direktexpansion kan aggregatets 
ordinare utgångar användas. Om dessa inte räcker till an-
vänds IQnomic Plus.

För styrning av olika typer av kylutrustning finns följande 
styrmöjligheter:

• DX-kyla 1 steg
Anslutning till friliggande kontakt för start/stopp av kyl-
maskin.

• DX-kyla 2 steg
Anslutning till två friliggande kontakter för styrning av 
kyla i två steg.

• DX-kyla 3 steg binärt
Anslutning till två friliggande kontakter för styrning av 
kyla i tre steg binärt.

• Steglös reglering 0-10 VDC
Anslutning till styrsignal 0-10 VDC för steglös styrning 
av luftkylare/kylmaskin. Även matning 24 VAC till ställ-
don finns färdigt i COMPACT Air.

• Steglös reglering 10-0 VDC
Som punkt 4 ovan, men med inverterad styrsignal.

Funktioner
Kyla minflöde
Underskrider aggregatets flöde denna gräns, blockeras 
kylfunktionen.

Återstartstid
Återstartstid är den tid från det att kylmaskinen har stan-
nat tills det att den kan starta på nytt. Tidsfördröjningen 
gör att kylmaskinen inte startar och stannar oavbrutet.

Neutralzon
Neutralzon mellan börvärde för kyla och börvärde för 
värme kan ställas in för att förhindra att kyl- och värme-
reglering arbetar för nära varandra.

Utetemperaturbegränsad start
När DX-kyla används, finns det möjlighet att utetempera-
turbegränsa start av kylmaskin. Varje steg har separat in-
ställning av lägsta utetemperatur för start av kylmaskin.

Pumpstyrning
När luftkylare för kallvatten används finns möjlighet till 
styrning av pump. Övrig tid motioneras pumpen med 
jämna tidsintervaller.

Reglerhastighet
Reglerhastighet anger fördröjningstid mellan olika kylsteg 
för att kyleffekten från t ex en kompressor skall hinna er-
hållas innan skifte till nästa steg sker.

Cooling BOOST
Cooling BOOST innebär att luftflödet för tilluft och från-
luft ökas för att bära mer kyla in i lokalen.

Flödesökningen sker mellan aktuellt flöde och inställt 
maxflöde. Startgränser i förhållande till börvärdet för mi-
nimun tilluftstemperatur kan ställas in.

Funktionen kan ej kombineras med tryckreglering.

Funktionen kan väljas i fem varianter enligt följande:

• Komfort
Cooling BOOST komfort innebär att först startas kylut-
rustning vid kylbehov och därefter ökas luftflödet.

• Ekonomi
Cooling BOOST Ekonomi innebär att först ökas luftflö-
det vid kylbehov och därefter startas kylutrustning. 

Funktionen fungerar också utan att kylfunktionen är 
aktiverad. 

Funktionen kräver att uteluftstemperaturen är minst 2 
°C lägre än frånluftstemperaturen för att aktiveras. Är 
temperaturdifferensen för liten aktiveras normal kyl-
funktion.

• Sekvens
Cooling BOOST Sekvens används när kylutrustning är 
dimensionerad för ett högre kylflöde än normalt flöde.

Vid kylbehov ökas flödet upp till inställt maxflöde innan 
kylfunktionen aktiveras. Kylfunktionen är fördröjd 1 
minut efter flödesökningen. 

• Komfort + Ekonomi
Variant komfort och variant ekonomi kan kombineras. 

• Ekonomi + Sekvens
Variant ekonomi och variant sekvens kan kombineras. 

Kyla
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COMPACT Air

Spjällstyrning
Spjäll öppnar vid start av aggregat och stänger vid stop-
pat aggregat. Styrning och kraftmatning 24 V sker via 
plint på aggregatets styrenhet.

Utgångar
Styrenheten har två relästyrda utgångar som kan använ-
das för externa driftfunktioner. Val av dessa funktioner 
görs i manöverpanelen/handterminalen.

Maximalt kan två av nedanstående funktioner kombineras 
som standard, med tillbehöret IQnomic Plus-modul TBIQ 
kan antalet kombinationer utökas till fyra:

• Spjäll: För styrning av utelufts-/avluftsspjäll.

• Drift: För driftindikering.

• Lågfart: För indikering av lågfartsdrift.

• Högfart: För indikering av högfartsdrift.

• A-larm: För summalarm A.

• B-larm: För summalarm B.

• Värme: För styrning av extern värme/cirkulationspump.

• Kyla: För styrning av extern kyla, kylutgång 1.

• Kyla: För styrning av extern kyla, kylutgång 2.

Ingångar
Styrenheten har två digitala ingångar som kan användas 
för externa driftfunktioner. Val av dessa funktioner görs i 
manöverpanelen/handterminalen.

Maximalt kan två av nedanstående funktioner kombineras 
som standard, med tillbehöret IQnomic Plus-modul TBIQ 
kan antalet kombinationer utökas till fyra:

• Externt stopp: För stopp av aggregatet från extern 
källa.

• Extern lågfart: För extern övertidsdrift från stopp till 
lågfartsdrift.

• Externt högfart: För extern övertidsdrift från stopp eller 
lågfartsdrift till högfartsdrift.

• Externt larm 1: För anslutning av externt larm 1.

• Externt larm 2: För anslutning av externt larm 2.

• Extern återställning: För anslutning av tryckknapp för 
återställning av utlösta larm.

• Externt brandlarm: För utlösning av brandlarm från 
extern brandskyddsutrustning.

IQnomic Plus
IQnomic Plus är en tilläggsmodul som används till extra 
styrfunktioner som t ex extern övervakning och kyla.

Externa driftfunktioner
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COMPACT Air

Allmänt
Temperaturer, luftflöden och komponenter övervakas 
kontinuerligt. Vid onormala förhållanden eller eventuellt 
funktionsfel avges larm. 

Larm avges med larmtext och blinkande lysdiod på manö-
verpanelen/handterminalen.

Komplett beskrivning av larm och inställningsmöjligheter 
finns i drift- och skötselinstruktionen till COMPACT Air (se 
www.swegon.com). Nedan följer övergripande beskriv-
ning:

Larmgränser
Larmgränser kan ställas in för:

• Avvikande tilluftstemperatur.

• Minimum frånluftstemperatur.

• Filter.

• Värmeväxlare.

• Serviceperiod.

Brandlarm
Externt brandlarm 
Används för extern brandskyddsutrustning. 

Internt brandlarm 
Aggregatets interna temperaturgivare fungerar som 
brandskyddstermostater. Larm avges när tilluftstempera-
turgivaren registerar mer än 70 °C eller frånluftstempera-
turgivaren registrerar mer än 50 °C. 

Fläktar vid brand 
Aggregatets fläktar kan styras till önskad fart för evaku-
ering vid brandlarm. 

Externa larm
Externt larm 1 och 2
Externa larm kan användas för externa funktioner som 
t ex motorskydd för cirkulationspump och servicelarm för 
rökdetektorer.

Larmprioritet
Det är möjligt att för samtliga larm välja om larmet skall 
ha prioritet A eller B, samt om den röda lysdioden på 
manöverpanelen/handterminalen skall tändas eller ej. För 
vissa larm går det även att välja om det skall stoppa ag-
gregatet eller ej.

Larmblockering
Vissa larm kan aktiveras eller blockeras, t ex temperatur- 
och flödeslarm.

*** LARM Nr. 52 ***

TILLUFTSFILTER SMUTSIGT

RES?

Exempel på menybild för filterlarm.

Larm
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COMPACT Air

Allmänt
Möjlighet till kommunikation och övervakning är inbyggt 
som standard i COMPACT Air. 

Aggregatet är färdigt att anslutas via TCP/IP och EIA-485 
för övervakning via befintligt system.

Följande protokoll kan för närvarande användas som 
standard utan extra kommunikationsenhet: Modbus TCP, 
Modbus RTU, Metasys N2 open, BACnet och Exoline.

Dessutom kan kommunikation upprättas via LON genom 
att använda kommunikationsenhet (tillbehör).

Omfattningen av kommunikationen är beroende av pro-
gramvara och programmering av denna. COMPACT-ag-
gregatet i sig ger möjlighet till heltäckande kommunika-
tion av värden, inställningar och funktioner.

Uppdaterad information om gränssnitt, protokoll och kon-
figurering finns på www.swegon.com.

Web-kommunikation i nätverk 
Via TCP/IP kan kommunikation göras via ett vanligt internt 
nätverk. Allt som behövs är en vanlig dator med webb-
läsare, t ex Internet Explorer. Anslutning till nätverket sker 
lika enkelt som man t ex ansluter en skrivare.

Heltäckande kommunikation av värden, inställingar och 
funktioner är tillgängligt. Därutöver finns också en mail-
funktion för vidarebefordran av larm. 

Loggning
Vid web-kommunikation kan loggade värden för önskade 
parametrar väljas. Värdena presenteras i form av ett kurv-
diagram så att förändringar bakåt i tiden kan följas.

Loggning kan också ske genom att ansluta ett MMC-kort 
till aggregatets styrenhet. Loggfilerna kan sedan öppnas 
i programmet Microsoft Excel, via standard MMC-kortlä-
sare. 

Microsoft Excel kan hantera max 65 000 loggningar. Vid 
inställning 1 minuts loggintervall sker loggning därmed 
under 45 dygn. Vid inställning 5 minuters loggintervall 
(fabriksinställning) sker loggning under 225 dygn. 65 000 
loggningar fyller ca 40 Megabyte på ett MMC-kort.

Exempel på flödesbild för web-kommunikation.

Kommunikation
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COMPACT Air

Luftinjustering
Fläktarnas varvtal kan låsas i upp till 72 timmar för luftin-
justering av kanalsystem och don.

Avläsning
Via en speciell avläsningsmeny är det möjligt att avläsa 
aktuella driftsvärden som flöden, temperaturer, regler-
sekvensernas utgångsvärden, status på in- och utgångar, 
filterstatus, SFP-värden samt larmhistorik mm.

Manuell test
Via en speciell testmeny kan manuell testkörning ske av 
in- och utgångar, fläktar och värmeväxlare med mera.

Används vid installation eller felsökning för att testa att 
inkopplingar och funktioner fungerar korrekt.

Servicefunktioner


