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1.0 Installasjonshåndbok
Gjelder følgende aggregater

VARMEVEKSLER STØRRELSE
INTERN FOR-

VARME
INTERN ETTER-

VARME
RETNING VIFTE

GLOBAL PX
Motstrøms

04/05/08/10/12/
13/14/16/18/20/24/26

Ja, elektrisk
Ja, elektrisk eller 

vann
Høyre Forover (FW)

GLOBAL PX TOP
Motstrøms

05/08/10/12/14/18 Ja, elektrisk
Ja, elektrisk eller 

vann
Venstre/høyre Bakover

GLOBAL RX
Roterende

05/08/10/12/13/
14/16/18/20/24/26

Nei
Ja, elektrisk eller 

vann
Venstre/høyre Bakover

GLOBAL RX TOP
Roterende

05/08/10/12/
13/14/16

Nei
Ja, elektrisk eller 

vann
Venstre/høyre Bakover

GLOBAL LP
Motstrøms

02/04/06/08
10/12/13/14/16/18

Ja, elektrisk
Ja, elektrisk eller 

vann
Venstre/høyre Bakover
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Ansvarsfraskrivelse
Fare/Advarsel/Forsiktig

• Alle medarbeidere skal gjøre seg kjent med disse 
instruksjonene før de setter i gang med arbeid på 
aggregatet. Eventuelle skader på aggregatet eller 
tilhørende komponenter forårsaket av feil håndtering 
eller bruk fra kjøperens eller installatørens side, 
dekkes ikke av garantien hvis disse anvisningene ikke 
er fulgt.

• Sørg for at aggregatets strømforsyning er koblet fra 
før vedlikehold eller elektrisk arbeid utføres!

• Alle elektriske koblinger skal utføres av en autorisert 
installatør og i samsvar med lokale regler og 
kontroller.

• Selv om strømforsyningen til aggregatet er koblet 
fra, kan det fortsatt være fare for personskade på 
grunn av roterende deler som ikke har stanset helt.

• Vær oppmerksom på skarpe kanter i forbindelse med 
montering og vedlikehold. Bruk egnet løfteutstyr. 
Bruk vernetøy.

• Aggregatets dører og luker skal alltid være lukket 
under drift.

• Hvis aggregatet installeres på et sted der det er 
kaldt, må alle skjøter dekkes med isolasjonsmateriale 
og tapes godt.

• For å unngå at det danner seg kondens på innsiden 
av aggregatet, skal kanaltilkoblinger og -ender 
dekkes til under oppbevaring og installasjon.

• Kontroller at det ikke er fremmedlegemer i 
aggregatet, kanalsystemet eller funksjonsdelene.

• Aggregatet er pakket for å unngå skade på 
aggregatets utvendige og innvendige deler samt 
inntrenging av støv og fuktighet. Hvis aggregatet 
ikke skal installeres med en gang, må det oppbevares 
på et rent og tørt sted. Hvis det oppbevares 
utendørs, skal det stå godt beskyttet mot vær og 
vind.

BRUKSOMRÅDER
GLOBAL-aggregatene er laget for brukes til 
komfortventilasjon.

GLOBAL-aggregatene egner seg for kontorbygninger, 
skoler, barnehager, offentlige bygninger, butikker, 
leilighetsbygninger osv.

GLOBAL-aggregatene med platevarmevekslere kan 
også brukes til ventilasjon i bygninger med moderat 
luftfuktighet, men ikke på steder med kontinuerlig høy 
luftfuktighet, for eksempel i innendørs svømmebassenger, 
badstuer eller spa- og velværesentre.

Kontakt oss hvis du trenger et aggregat som egner seg til 
slike bruksområder.

BRUK AV DETTE DOKUMENTET 
Sørg for å ha lest og forstått sikkerhetsanvisningene 
nedenfor.

Nye brukere bes lese kapittel 2 med oversikt over 
symboler og forkortelser som er brukt for GLOBAL-
produktene, og kapittel 5, der driftsprinsipper for GLOBAL 
luftbehandlingsaggregat er forklart. Igangkjøring av 
aggregatet er beskrevet i kapittel 6. 
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2.0 Symboler og forkortelser

BW

(BACKWARD 
CURVED FAN), 

BAKOVERBØYDE 
SKOVLER

BF
(BAG FILTER), 
POSEFILTER

PF
(PLEATED FILTER), 

PLEATFILTER

RX

(ROTARY HEAT 
EXCHANGER), 

ROTERENDE VAR-
MEVEKSLER

PX
(PLATE HEAT 

EXCHANGER), PLA-
TEVARMEVEKSLER

ADVARSEL
Kretskort inneholder ESD-sensitive kom-

ponenter. 
Bruk antistatisk armbånd koblet til jord før 

de manipuleres.
Alternativt, utløs ved å røre ved enheten. 

håndter kretskortet kun i hjørnene og bruk 
antistatiske hansker.

Skal tilkobles av en sertifisert elektriker.
Advarsel! Farlig elektrisk spenning.

UTELUFT Luft som kommer utenfra og inn i aggregatet (OA)

TILLUFT Luft som går fra aggregatet og inn i bygningen (SA)

AVTREKKSLUFT Luft som går fra bygningen og inn i aggregatet (ETA)

AVKAST Luft som går fra aggregatet og ut av bygningen (EHA)

KJØLEBATTERI  BA-

  

NV/KW
VARMEBATTERI

(VANN/ELEKTRISK)

LYDDEMPER GD CTm MOTORISERT SPJELD

TRYKKGIVER P Tx
TEMPERATURGIVER Nr. 

= x (1,2,3…)

GEIDSKINNE
Geidskinner og 
skruer er ikke 

inkludert

SC MS
FLEKSIBEL 
KOBLING

SIRKULÆR KANALKOBLING ER Til inntak SR Til utløp
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GENERELL OVERSIKT

3.0 Produktoversikt

HØYREUTFØRELSE (TILLUFT MOT HØYRE) VENSTREUTFØRELSE (TILLUFT MOT VENSTRE)

GLOBAL RX GLOBAL RX

GLOBAL RX TOP GLOBAL RX TOP

            

GLOBAL PX GLOBAL PX

OA OA

OA

OA OA

SA SA

SA

SA

SA SA

ETA ETA

ETA

ETA

ETA ETA

EHA

EHA

EHA

EHA

EHAEHA

OA
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OBS!

Høyre- og venstreutførelsene har forskjellig artikkelnummer, som må oppgis ved bestilling. 
Hovedversjonen som er beskrevet i håndbøkene, er alltid høyreutførelsen.

Forskjellen mellom LP-aggregater med venstre- og høyreutførelse at styringsboksen fra fabrikk er plassert på 
motsatt side.

HØYREUTFØRELSE (TILLUFT MOT HØYRE) VENSTREUTFØRELSE (TILLUFT MOT VENSTRE)

GLOBAL LP (sett fra TOPPEN) GLOBAL LP (sett fra TOPPEN)

OA

OASA

SAETA

ETA
EHA

EHA



HØYREUTFØRELSE (TILLUFT MOT HØYRE) VENSTREUTFØRELSE (TILLUFT MOT VENSTRE)
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GLOBAL PX TOP 05 – 10

GLOBAL PX TOP 12 – 18 

GLOBAL PX TOP 05 – 10 

GLOBAL PX TOP 12 – 18 

OA

ETAEHA OA

OA

OA SA

SA

SA

SA

ETA

ETA

EHA

EHAEHA
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1.  Hovedstrømbryter

2.  Strømbryter for de elektriske batteriene 
(både intern forvarming og ettervarming)

3.  Koblingsboks med styreenhet TAC

4.  Tilluftsvifte

5.  Avtrekksvifte

6.  CA-sett for måling av luftmengde (ekstrautstyr)

7.  Filter på uteluftsiden (pose eller foldet)

8.  Filter på avtrekksluftsiden (pose eller foldet)

9.  Varmeveksler (plate)

10.  Modulerende 100 % bypass

11.  Kondenspanne og dreneringsrør

12.  Elektrisk forvarmer for frostbeskyttelse

13.  Intern ettervarmer, elektrisk/vann (tilbehør)

14.  Motorisert spjeld (på uteluftsiden – tilbehør)

15.  Motorisert spjeld (på avkastsiden – tilbehør)

17.  Fleksibel tilkobling (tilbehør)

18.  Glideklemmer (tilbehør)

19.  Vanntilkobling for ettervarming (tilbehør)

1, 2 og 3 må installeres av autorisert elektriker.

Merk: Interne elektriske varmebatterier, motoriserte spjeld, interne viftetrykkgivere, fleksible tilkoblinger 
og glideklemmer må bestilles sammen med aggregatet og monteres og kobles til på fabrikk. Internt 
vannvarmebatteri monteres på fabrikk, men installatøren må koble det til vann- og strømforsyningen.

KOMPONENTER GLOBAL PX
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VARMEVEKSLER STØRRELSE LUFTVOLUM A [mm] B [mm] C [mm] Vekt [kg]

GLOBAL PX
Motstrøms

04

05 1060 m³/t 295 l/s 610 1680 1465 330

08 1680 m³/t 465 l/s 815 1680 1465 370

10 1860 m³/t 515 l/s 995 1680 1465 410

12 2300 m³/t 640 l/s 1182 1680 1465 420

13 2530 m³/t 700 l/s 1182 1680 1465 420

14 3000 m³/t 830 l/s 1382 1680 1465 480

16 3230 m³/t 895 l/s 1640 1680 1465 520

18 4200 m³/t 1200 l/s 2015 1880 1465 670

20 4700 m³/t 1300 l/s 1640 2557 1825 930

24 6260 m³/t 1740 l/s 2015 2557 1825 1120

26 7080 m³/t 1960 l/s 2396 2557 1825 1260

LUFTVOLUMER OG MÅL – GLOBAL PX
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VARMEVEKSLER STØRRELSE LUFTMENGDER A [mm] B [mm] C [mm] Vekt [kg]

m²/h l/s

GLOBAL PX TOP
Motstrøms

05 200–940 60–260 610 1680 1465 330

08 200–1500 60–410 815 1680 1465 380

10 300–1900 80–520 815 1960 1725 470

12 300–2550 80-700 995 1960 1725 530

14 300–2850 80–790 1182 1960 1725 590

18 400–3700 110–1020 1382 1960 1725 670

KOMPONENTER GLOBAL PX TOP

LUFTMENGDER OG MÅL GLOBAL PX TOP

3

1 1

8

5

6

7 4
2

9

11
10

1.  EC-pluggvifte m/skovler i kompositt (aluminiumblad ekstrautstyr)

2.  Friskluftsfilter ePM1≥60% filterklasse 

3.  Avtrekksfilter ePM1≥50% filterklasse 

4.  Intern TAC-styreenhet 

5.  Motstrøms platevarmeveksler med høy virkningsgrad

6.  Modulerende 100 % bypass

7.  Kondenspanne i rustfritt stål 

8.  Bunnramme for enkel transport på stedet

9.  Intern ettervarming (vann/elektrisk)

10.  Intern forvarming (elektrisk)

11.  Lyddemper
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1.  Hovedstrømbryter

2.  Strømbryter for de elektriske batteriene 
(både intern forvarme og ettervarme)

3.  Koblingsboks med styreenhet TAC

4.  Tilluftsvifte

5.  Avtrekksvifte

6.  CA-sett for måling av luftmengde (ekstrautstyr)

7.  Filter på uteluftsiden (pose eller pleat)

8.  Filter på avtrekksluftsiden (pose eller pleat)

9.  Varmeveksler (plate)

10.  Modulerende 100 % bypass

11.  Kondenspanne og dreneringsrør

12.  Elektrisk forvarmer for frostbeskyttelse

13.  Intern ettervarmer, elektrisk/vann (tilbehør)

14.  Motorisert spjeld (på uteluftsiden – tilbehør)

15.  Motorisert spjeld (på avkastsiden – tilbehør)

16.  Adgangspanel

17.  Fleksibel tilkobling (tilbehør)

18. Geidskinner (tilbehør)

19.  Vanntilkobling for ettervarme (tilbehør)

1, 2 og 3 må installeres av autorisert elektriker.

Merk: Interne elektriske varmebatterier, motoriserte spjeld, interne viftetrykkgivere, fleksible tilkoblinger 
og glideklemmer må bestilles sammen med aggregatet og monteres og kobles til på fabrikk. Internt 
vannvarmebatteri monteres på fabrikk, men installatøren må koble det til vann- og strømforsyningen.

KOMPONENTER GLOBAL LP

  

5 

4 

3 

2 

6 

7 

8 

9 

9 

10 

11 

19 

13 

20 

20 

18 

18 
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VARMEVEKSLER STØRRELSE LUFTMENGDE A [mm] B [mm] C [mm] Vekt [kg]

GLOBAL LP
Motstrøms

02 580 m³/t 160 l/s 1300 890 350 105

04 650 m³/t 180 l/s 1300 1100 350 125

06 1000 m³/t 280 l/s 2100 1050 435 195

08 1420 m³/t 395 l/s 2100 1300 435 230

10 1800 m³/t 500 l/s 2180 1600 435 285

12 2200 m³/t 610 l/s 2350 1700 510 335

13 2550 m³/t 705 l/s 2350 1700 510 335

14 2870 m³/t 795 l/s 2350 1940 510 370

16 3300 m³/t 915 l/s 2900 1935 660 610

18 3720 m³/t 1030 l/s 2900 1935 660 610

LUFTMENGDEER OG MÅL – GLOBAL LP

GLOBAL LPGLOBAL LP
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1, 2 og 3 må installeres av autorisert elektriker.

Merk: Interne elektriske varmebatterier, motoriserte spjeld, interne viftetrykkgivere, fleksible tilkoblinger 
og geidskinner må bestilles sammen med aggregatet og monteres og geidskinner til på fabrikk. Internt 
vannvarmebatteri monteres på fabrikk, men installatøren må koble det til vann- og strømforsyningen.

GLOBAL RX TOP

GLOBAL RX

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

6 

7 

8 

9 

13 

15 

14 

17 

17 

18 

18 

19 

KOMPONENTER GLOBAL RX

1.  Hovedstrømbryter

2.  Strømbryter for de elektriske batteriene 
(både intern forvarme og ettervarme)

3.  Koblingsboks med styreenhet TAC

4.  Tilluftsvifte

5.  Avtrekksvifte

6.  CA-sett for måling av luftmengde (ekstrautstyr)

7. Inntaksfilter  (pose)

8.  Avtrekksfilter (pose)

9.  Varmeveksler (roterende)

13.  Intern ettervarme, elektrisk/vann (tilbehør)

14.  Motorisert spjeld (på uteluftsiden – tilbehør)

15.  Motorisert spjeld (på avkastsiden – tilbehør)

17.  Fleksibel tilkobling (tilbehør)

18. Geidskinner (tilbehør)

19.  Vanntilkobling for ettervarming (tilbehør)
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Kanaltilkoblinger: se tegninger som kan lastes ned på vår nettside.

VARMEVEKSLER STØRRELSE LUFTMENGDE A [mm] B [mm] C [mm] Vekt [kg]

GLOBAL RX TOP
Roterende

05 1050 m³/t 290 l/s 815 1530 1315 310

08 1400 m³/t 390 l/s 815 1530 1315 315

10 1690 m³/t 470 l/s 885 1680 1465 370

12 2140 m³/t 590 l/s 885 1680 1465 365

13 2430 m³/t 680 l/s 995 1680 1465 390

14 3050 m³/t 850 l/s 1182 1680 1465 425

16 3140 m³/t 870 l/s 1182 1680 1465 430

GLOBAL RX
Roterende

05 1160 m³/t 320 l/s 815 1530 1315 305

08 1680 m³/t 465 l/s 815 1530 1315 310

10 1750 m³/t 485 l/s 885 1680 1465 360

12 2350 m³/t 650 l/s 885 1680 1465 340

13 2900 m³/t 800 l/s 995 1680 1465 365

14 3150 m³/t 875 l/s 1182 1680 1465 385

16 4500 m³/t 1250 l/s 1382 1880 1725 535

18 5500 m³/t 1525 l/s 1382 1880 1725 535

20 5500 m³/t 1525 l/s 1382 1880 1725 535

24 6640 m³/t 1840 l/s 1640 1880 1725 575

26 7100 m³/t 1970 l/s 1640 1880 1725 590

LUFTMENGDE OG MÅL – GLOBAL RX

GLOBAL RX (TOP)
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4.0 Koblingsoversikt

AO1 = utgang 0–10 V for ekstern vannbåren ettervarmer (ekstrautstyr) T1 = fra utendørs temperaturgiver (tilkoblet fra fabrikk)

DO1 = KWout = utgang PWM for KWout-effektregulering (ekstrautstyr – tilkoblet fra fabrikk) T2 = fra innendørs temperaturgiver (tilkoblet fra fabrikk)

DO2 =  KWin- PX: utgang PWM for KWin-effektregulering (ekstrautstyr – tilkoblet fra fabrikk) 

| RX-HASTIGHET PWM – RX (tilkoblet fra fabrikk)

T3 = til utendørs temperaturgiver (tilkoblet fra fabrikk)

AO2 = RX-HASTIGHET 0–10 V – RX (ekstrautstyr) T5 = tilluftstemperaturgiver for NV/KWout-batteri (ekstrautstyr)

AO3 = 0–10 V-utgang for styring av kjølekapasitet T7 = NV/BA-temperaturgiver for frostbeskyttelse (ekstrautstyr – tilkoblet 

fra fabrikk for IBA)

AO4 = utgang 0–10 V for intern vannbåren ettervarmer (ekstrautstyr – tilkoblet fra fabrikk) T8 = Frostbeskyttelsesgiver for kjølebatteri

DO3 = Bypass ÅPEN – PX (med roterende aktuator) (tilkoblet fra fabrikk) IN1 = BRANNALARM

DO4 = Bypass LUKKET – PX (med roterende aktuator (tilkoblet fra fabrikk) IN2 = FORSERING

DO5 = SPJELD 1 (med eller uten fjærretur, Imax=0.5A DC) (ekstrautstyr – tilkoblet fra fabrikk) IN3 = OVERSTYRING AV BYPASS-AKTIVERING

DO6 = SPJELD 2 (med eller uten fjærretur, Imax=0.5A DC) (ekstrautstyr – tilkoblet fra fabrikk) IN4 = Kontakt for full kondenspanne (bare for LP-enhet – tilkoblet fra 

fabrikk)

DO7 = VARMEUTGANG (åpen kollektor; Vmax=24 V DC; Imax=0,1 A) K1: Luftmengdemodus = m³/t K1

DO8 = KJØLEUTGANG (åpen kollektor; Vmax=24 V DC; Imax=0,1 A)       Behovs-/trykkstyring = START/STOPP

DO9 = ALARMUTGANG (åpen kollektor; Vmax=24 V DC; Imax=0,1 A)        Dreiemomentmodus = % dreiemoment K1

DO10 = AL dPA-UTGANG (åpen kollektor; Vmax=24 V DC; Imax=0,1 A) K2: Luftmengdestyring = m³/t K2

DO11 = VIFTE PÅ KJØLEUTGANG (åpen kollektor; Vmax=24 V DC; Imax=0,1 A)       Behovs-/trykkstyring = 0–10 V-INNGANG

ADI1 = BYPASS POS – PX | RX-HASTIGHET FEEDBACK – RX (tilkoblet fra fabrikk)        Dreiemomentstyring = % dreiemoment K2

ADI2 = TILLUFTSFILTER dPa K3: Luftmengdestyring = m³/t K3

ADI3 = AVTREKKSFILTER dPa        Behovs-/trykkstyring = % PÅ K3 eller 0–10 V-INNGANG

       Dreiemomentstyring = % dreiemoment K3

F1 = VIFTE 1 (TILLUFT) RJ1 = RJ12-kontakt for TACtouch (ekstrautstyr)

F3 = VIFTE 3 (AVKAST) RJ2 = RJ12-kontakt for Modbus-trykk CP-modus (ekstrautstyr)

RJ3 = RJ12-kontakt for Modbus-trykk, CA-modus for tilluft (ekstrautstyr 

– tilkoblet fra fabrikk)

SAT COM = SAT MODBUS eller SAT KNX eller SAT ETHERNET eller SAT WIFI – (ekstrautstyr) RJ4 = RJ12-kontakt for Modbus-trykk CA-modus for avtrekksluft og 

frostvakt (ekstrautstyr – tilkoblet fra fabrikk)

SAT-RELÉ: brukes bare for global lp og er da montert og tilkoblet fra fabrikk

SAT-RELÉ OR1 – lineær aktuator for lineær bypassaktuator LP – forover) GRØNN LAMPE PÅ = SLÅTT PÅ

SAT-RELÉ OR2 – lineær aktuator for lineær bypassaktuator LP – bakover RØD LAMPE PÅ = ALARM

+24 = +24 V DC (min.: +22 V DC; maks.: +26 V DC). 0,8 A maks.

+12 = +12 V DC (min.: +11,49 V DC; maks.: +12,81 V DC). 0,3 A maks.

HOVEDSTYREKORT TAC – CID026006



18 Drifts- og vedlikeholdsanvisning 

4.1 DIGITALE UTGANGER

De digitale utgangene DO7 til DO11 kan brukes til å aktivere et 
relé (1 N/O-kontakt. Inngangsspenning: 24 V DC). Se figur 1 for 
eksempel med DO7: utgang for varmesirkulasjonspumpe, figur 
2 for DO9: utgang for alarmindikering, figur 3 for indikering av 
DO10-trykkalarm. Samme prinsipp for DO8 og DO11. 

Fig. 3

Fig. 2

Fig. 1

4.2 TRYKKBRYTERE

I applikasjoner der trykkbrytere benyttes følges kablingen i 
figur 4, med trykkbryter for tilluftsfilter koblet til X4 og avkast 
én på X2. 

OBS! Kontaktene X2/X4 kan bestilles separat (CID522223) hvis 
andre trykkbrytere brukes i stedet for dem som finnes i det 
aktuelle settet CID360025.

Fig. 4
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Fig. 6

4.3 KRETSKORT SAT IO – CID372144

SAT IO er en satellittkrets beregnet for montering på hovedstyrekortet. 
Den gjør det mulig å utvide antallet innganger og utganger.

Installering

SAT IO må være koblet til styrekortkretsen (se fig.5).

OBS! SAT IO må være koblet til før kretsen aktiveres. SAT må være 
riktig tilkoblet. Hvis det står i feil stilling, kan begge kretsene bli 
permanent skadet.

Kabling

Rekkeklemmene på SAT IO vises i fig. 6

OR3 OR3 = BYPASSSTATUS. Utgangsrelé: 30 V DC/42 V AC maks., 2 A 
DC/2,8 A AC maks.

AO5  = UTGANG 0–10 V (luftmengde/trykk).

AO6  = UTGANG 0–10 V (luftmengde/trykk) 

IN5  = MASTERVALG

IN6  = VARME AV 

IN7  = TILLUFT AV/PÅ VED BRANNALARM (åpen)

IN8  = AVKAST AV/PÅ VED BRANNALARM (åpen)

Fig. 5
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4.4 STYRING AV EKSTERNE BATTERIER

Hvis et eksternt batteri legges til, trengs settet EBA eller KWext for å kunne koble henholdsvis EBA (eksternt vann-/
fordampings-/kondenseringsbatteri) til styrekortet TAC. Begge settene består ganske enkelt av en skjøtekabel, men 
denne er nødvendig for å få tilgang til det eksterne batteriet, som er klargjort med plugg på kanten av styrekortet.

KWext (eksternt elektrisk batteri) CID522128

0–10 V KONTROLLERT PWM KONTROLLERT

EBA (eksternt vann-/fordampings-/kondenseringsbatteri) CID522129

KJØLING/REVERSIBELT VARME

M: TREVEISVENTIL, SERVOMOTOR M: TREVEISVENTIL, SERVOMOTOR

T8: TEMPERATURGIVER FOR FROSTBESKYTTELSE AV 
BATTERIET.

T7: TEMPERATURGIVER FOR FROSTBESKYTTELSE AV 
BATTERIET.

Ikke bruk (kan 
isoleres)

Ikke bruk (kan 
isoleres)

For isolasjon

For isolasjon

For isolasjon

For isolasjon

For isolasjon For isolasjon

Sett KWext

EBA-SETT M

GUL RØD (0–10 V)

BRUN BRUN (+24 V)

BLÅ OG GRØNN BLÅ (GND)

HVIT FOR ISOLASJON

EBA-SETT M

HVIT RØD (0–10 V)

BRUN BRUN (+24 V)

BLÅ OG GRØNN BLÅ (GND)

GUL FOR ISOLASJON

SETT KWEXT KWEXT

HVIT V

GRØNN 0

BRUN 

FOR ISOLASJON

SETT KWEXT KWEXT

BRUN +

GRØNN -

HVIT 

FOR ISOLASJON
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5.1 DRIFTSMODUSER

Aggregatet har fem hoveddriftsmoduser.  Driftsmodusen 
avgjør hvordan luftmengden eller viftenes dreiemoment 
reguleres. Standard driftsmodus er regulering for 
konstant luftmengde. Unntak er aggregater med vifter 
med bakoverbøyde skovler og uten CA-sett (konstant 
luftmengde) og tilfeller der modus for konstant 
dreiemoment er valgt i menyen Produktinnstillinger. 
I begge tilfeller vil viftenes dreiemoment bli målt og 

5.0 Funksjoner

regulert. 

I samtlige driftsmoduser vil tilluftsviften(e) gå i henhold 
til valgt modus og angitte innstillinger. Avkastviften(e) 
vil gå i henhold til valgt prosentandel av tilluftsviften(e) 
(forholdet % AK/TL). De fem hoveddriftsmodusene er:

• 1 – Regulering for konstant luftmengde: 
  Å regulere luftmengde vil si å styre luftbehandlingsaggregatet slik at den forhåndsinnstilte luftmengden holdes 

konstant. Viftehastigheten reguleres automatisk, slik at luftmengden alltid er riktig selv om filtrene skulle 
begynne å stoppe seg til, lufteventiler er blokkert e.l.  Konstant luftmengde er en fordel, fordi det betyr at 
luftmengden holdes nøyaktig slik den var i begynnelsen. Legg imidlertid merke til at alt som kan gi økt trykkfall i 
ventilasjonsanlegget, for eksempel blokkerte lufteventiler og støv i filtrene, får viftene til å gå med økt hastighet. 
Dette gir økt strømforbruk og kan dessuten gi sjenerende støy. Tre børverdier for luftmengde må konfigureres av 
brukeren (m³t K1, m³t K2, m³t K3). 

• 2 – Regulering for konstant dreiemoment: 
  Tre børverdier for konstant dreiemoment må konfigureres av brukeren (%TQ K1, %TQ K2, %TQ K3). Børverdien 

konfigureres i prosent av maksimalt dreiemoment. Regulering for konstant dreiemoment (TQ) gjør det mulig å 
variere viftehastigheten automatisk og variere luftmengden i behovsstyrte anlegg (DCV). 

• 3 – Behovsstyring 0–10 volt: 
 uftmengden styres ved hjelp av et signal på 0–10 V. Styresignalet er koblet til rekkeklemme K2 og GND. Den   
 tilhørende tilluftsmengden angis i prosent av et lineært signal 0–10 V. Brukeren definerer forbindelsen med fire  
 parametere: Vmin., Vmaks., m³h  Vmin, og m³t  Vmaks., vist i følgende diagram. Modusen for behovsstyring kan  
 også brukes for å regulere viftens dreiemoment i stedet for luftmengden (relevant for vifter med bakoverbøyde  
 skovler uten CA-sett). Prinsippet er det samme som i LS-modus, med den forskjellen at Vmin. og Vmaks. er   
koblet til en %TQ i stedet for m³/t.

• 4 – Regulering for konstant trykk: 
  Luftmengden reguleres automatisk, slik at trykket i kanalsystemet forblir konstant. Denne typen regulering kalles 

også VAV-regulering (Variable Air Volume, eller «variabel luftmengde »). 
Trykk for tilluft: Luftmengden til tilluftsviften(e) reguleres slik at trykket holdes konstant på det innstilte nivået. 
Trykket måles ved hjelp av en trykkgiver i tilluftskanalen. Trykk for avkast: Luftmengden for avkastviften(e) 
reguleres slik at trykket holdes konstant på det innstilte nivået.  Trykket måles ved hjelp av en trykkgiver i 
tilluftskanalen.

• 5 – AV-modus: 
  Denne innstillingen stopper luftbehandlingsaggregatet
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5.2 TEMPERATURREGULERING

5.3 FRIKJØLING (RX OG PX)

På GLOBAL-aggregatene kan du velge mellom flere forskjellige innstillinger for å sikre en 
behagelig temperatur. Alternativene styres via enten tillufts- eller avtrekkslufttemperaturen.

Frikjølingsfunksjonen utnytter den kaldere uteluften for å kjøle ned bygningen.

Frikjølingen bruker enten varmevekslerens (PX) innebygde, 100 % modulerende bypassfunksjon eller den roterende 
varmevekslerens (RX) trinnløse styremotor. OR3-OR3-utgangen (ekstrautstyr) på SATIO-releet indikerer bypasspjeldets  
stilling. Kontakten er åpen når bypasspjeldets er helt lukket, og lukket når bypassen er helt eller delvis åpen.

Bypasspjeldets  (PX) eller den roterende varmeveksleren (RX) kan konfigureres som av/på eller modulerende. Dette 
konfigureres under AVANSERTE INNSTILLINGER. I modulerende modus konfigureres temperaturen under grunnleggende 
innstillinger, og bypasspjeldets/den trinnløse motoren regulerer, slik at børverdien opprettholdes. Frikjølingsfunksjonen 
aktiveres automatisk. En bypassmotor med av/på / trinnløs motor fungerer etter følgende prinsipper:

Frikjøling STARTER hvis følgende betingelser er OPPFYLT:

Disse innstillingene kan konfigureres under AVANSERTE 
INNSTILLINGER

Frikjøling STOPPER hvis én av følgende betingelser er OPPFYLT:

Avtrekkslufttemperatur

Standard temperaturregulering kan endres til regulering av avtrekkslufttemperatur via de avanserte innstillingene. 
Avtrekkslufttemperaturen måles med giver T2. Regulering av avtrekksluften vil si at man holder temperaturen i 
avtrekksluftkanalen (lokalene) konstant ved å regulere tilluftstemperaturen. Dermed oppnår man en jevn temperatur 
i lokalene uansett belastning. Den interne T2-giveren kan erstattes med en ekstern romtemperaturgiver (ekstrautstyr, 
CID370042).

Temperaturgiverens stilling:

• Utendørstemperaturen (giver T1) er lavere enn 
avtrekkslufttemperaturen (giver T2)

• Utendørstemperaturen (giver T1) er høyere enn 
10 °C.

• Avtrekkslufttemperaturen (giver T2) er høyere 
enn 22 °C.

• Utendørstemperaturen (giver T1) er høyere enn 
avtrekkslufttemperaturen (giver T2) pluss 1 °C.

• Utendørstemperaturen (giver T1) er lavere enn 
9 °C.

• Avtrekkslufttemperaturen (giver T2) er lavere 
enn 20 °C.

Tilluftstemperatur

Standardinnstillingen er regulering av tilluftstemperatur. Det vil si at tilluftstemperaturen holdes konstant uten å ta 
hensyn til belastningen i lokalene. Tilluftstemperaturen måles med giver T5.
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5.4 CHANGEOVER-FUNKSJON

TAC-styreenheten kan brukes til å styre det reversible batteriet eller både kjøle- og varmebatteriet. Begge batteriene 
er utstyrt med en egen motorisert treveisventil. Differansen mellom den målte temperaturen (tilluft eller avtrekksluft, 
avhengig av konfigurasjon) og børverdien avgjør om varme eller kjøling skal aktiveres automatisk. Når aggregatet er 
utstyrt med både kjøle- og varmebatteri, trenger du bare å konfigurere én børverdi: komforttemperatur. Det nøytrale 
intervallet hindrer at kjøle- og varmesystemene motarbeider hverandre. Den øvre delen av det nøytrale intervallet 
legges til i komfortinnstillingen for aktivering av kjølefunksjonen. Det nøytrale intervallet må konfigureres i de avanserte 
innstillingene.

AUTOMATISK CHANGEOVER
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• 1 – Redusert tilluftsmengde: 
  Varmeveksleren har en frostbeskyttelsesgiver på avkastluften (T3). Hvis avkastlufttemperaturen (T3) er >1 °C og 

< +5 °C: 
• I modus for konstant luftmengde og behovsstyring reguleres tilluftsmengden mellom 100 % og 33 % (AFlow) 
av børverdien (AFn) 
• I modus for trykkregulering reguleres tilluftstrykket mellom 100 % og 50 % (AFlow) av børverdien (AFn) 
Hvis avkastlufttemperaturen (T3) er < 1 °C, stopper tilluftsviftene til avkastlufttemperaturen (T3) er > 2 °C i 5 
minutter.

• 2 – Modulerende bypass: 
  Det modulerende bypasspjeldet reguleres av avkasttemperaturgiveren (T3). Hvis: 

• Avkastlufttemperaturen (T3) > +1 °C: lukkes eller styres bypasspjeldet av frikjølingsfunksjonen 
• Avkastlufttemperaturen (T3) ≤ +1 °C:  bypasspjeldet  regulerer slik at avkastlufttemperaturen (T3) overstiger 
+1 °C.  
Tilsvarende tilluftstemperatur faller på grunn av lavere luftmengde gjennom varmeveksleren

• 3 – Elektrisk forvarmebatteri (tilbehør): 
  Hvis et elektrisk forvarmebatteri (KWin) er installert og konfigurert, regulerer det slik at avkastlufttemperaturen 

er +1 °C.

• 4 – Måling av differensialtrykk (alternativ ved kaldt klima): 
  Med tanke på kalde klimaforhold (<= -20 ⁰C) er aggregatet utstyrt med en differensialtrykkgiver som er montert 

på varmeveksleren. Trykkgiveren registrerer når trykkfallet, på grunn av frost, har blitt for høyt. Under kritiske 
forhold stoppes tilluftsmengden i en kort periode for å gi tid til avriming.  
Frostbeskyttelsesstrategien (nedregulering av tilluftsmengden, modulerende bypass eller elektrisk forvarming) 
benyttes fortsatt som et første skritt. Avrimingsfunksjonen er aktiv bare hvis frostbeskyttelsesstrategien ikke er 
tilstrekkelig.

5.5 FROSTBESKYTTELSE

Frostbeskyttelsesfunksjonen er alltid aktiv 
dersom varmebatteriet er riktig konfigurert i 
produktinnstillingene. Overvåkingsfunksjonen bruker 
temperaturgiver T7 for det interne batteriet (NV) 
eller det eksterne batteriet (BA). Funksjonen aktiveres 

Strategien for å beskytte den roterende varmeveksleren 
mot frost består i å modulere hastigheten til den roterende 
varmeveksleren, som er koblet til utetemperaturen (giver 
T1).

Det er fire strategier for å beskytte platevarmeveksleren mot frost:

Disse innstillingene kan konfigureres under AVANSERTE 
INNSTILLINGER

når temperaturen til batteriet synker til under 4 °C. 
Pumpeutgangen vil da bli aktivert og treveisventilens 
effekt vil være 100 %. Aggregatet vil slå seg av og 
generere en frostalarm.

Hvis utelufttemperaturen < T°AF (standard -9 °C): 
Varmevekslerens rotasjonshastighet reduseres for å 
minske frostfaren. For å deaktivere frostbeskyttelsen: 
T°(T1) ≥ T°AF i 5 minutter.

Disse innstillingene kan konfigureres under AVANSERTE 
INNSTILLINGER.

VARMEBATTERI

ROTERENDE VARMEVEKSLER (RX)

PLATEVARMEVEKSLER (PX)
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• starttid

• Driftsmodus

• Valg av hastighet: I, II, III for CA/TQ, normal/redusert for LS/CP og, for alle moduser, forseringsnivå

• Børverdi for varme hvis ettervarmer er til stede

• Børverdi for kjøling hvis etterkjøler er til stede

Velg følgende for hvert tidsintervall:

5.6 TIDSINNSTILLINGER

Styreenheten kan håndtere 6 ulike tidsintervaller (kanaler). For hver ukedag velger du deretter enten AUTO-
modus (drift i henhold til tidsintervallene) eller manuell (valg av hastighet).
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6.0 Igangkjøring 
Fordi dette er et HMI-grensesnitt (human machine interface), er flere alternativer tilgjengelige.  HMI-grensesnittet gir 
tilgang til styringsparametere i den innebygde styreenheten.  Selve HMI-et inneholder ingen programmering og er derfor 
ikke obligatorisk.

Følgende HMI-er er mulige:

TACtouch-pekeskjerm – CID372142
Denne 4,3-tommers pekeskjermen brukes hvis man ønsker 
et grafisk brukergrensesnitt. Pekeskjermen er et komplett 
grafisk overvåkingssystem med intuitive skjermbilder og gir en 
brukervennlig opplevelse.

4-posisjonsbryter (COM4) – CID010007
4-posisjonsbryteren er den enkleste betjeningstypen for 
luftbehandlingsaggregatene i GLOBAL-serien.  Bryterens 
tre første posisjoner brukes til å velge mellom tre innstilte 
luftmengder (lav, middels og høy), og med den fjerde stillingen 
slås aggregatet av.

PROGRAMVARETACTUCHSIMULATOR 

• Total kontroll og konfigurasjon av enheten (under Windows 7-8-10).
• Trenger USB RS 485 kabeladapter (CID 522224). Alternativt, kan brukes med SAT-Ethernet eller SAT WIFI ekstra kor.
• Samme prinsipp, navigering, meny og igangkjøringsmetode som TACtouch.
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6.1 IGANGKJØRING MED TACtouch-GRENSESNITT

Den håndholdte enheten består av en 4,3-tommers pekeskjerm med 1,5 meter kabel for tilkobling til luftbehandlingsag-
gregatets styrekort. 

Når den håndholdte enheten ikke har vært i bruk på 20 minutter, går den i dvalemodus.

Pekeskjermen kan brukes utendørs, men må skjermes for vær og vind.

Data:
Driftstemperatur:  0 til +50 °C
Maks. kabellengde: <=100 meter
Beskyttelsesklasse:   IP20
Mål [mm]:  144 x 97 x 20
Strømforbruk:  1,8 VA

ADMINISTRASJON AV SKJERMBILDENE

Oppstartsskjermen 

Første gang enheten startes opp, vises menyen for grunn-
leggende innstillinger automatisk. Se avsnitt 6.1.3. Også 
med avansert parameter for mastervalget «kontakter 
K1-K2-K3 master» (se punkt 6.1.4): sett til nei bare 
hvis luftbehandlingsaggregatet skal styres med TACtou-
ch-skjermen og ikke med elektriske kontakter (se punkt 
6.1.2).

Etter igangkjøring vises en meldingsboks der du får for-
slag om å angi dato og klokkeslett og deretter automa-
tisk bytte til tilsvarende skjermbilde (se avsnittet «Dato 
og klokkeslett» i avsnitt 6.1.2)

Hovedmeny. Se avsnitt 6.1.2.

Hovedmenyen vises som en roterende meny. Trykk på 
Meny-knappen nederst i venstre hjørne av startskjermen 
for å vise den roterende menyen.

Startskjermen. Se avsnitt 6.1.1.

Startskjermen vises som standard så lenge brukeren ikke 
åpner noen meny. Den kan også velges fra hovedmenyen.

NB! Bildets utseende avhenger av type luftbehandlings-
aggregat og valgte funksjoner.

SPRÅKVALG

VALG AV ENHET
DRIFTSMODUS FOR LUFTMENGDE

TEMPERATUR

BRANNALARM

GRUNNLEGGENDE INNSTILLINGER
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6.1.1 STARTSKJERM
Startskjermen viser gjeldende nøkkelverdier for luftbehand-
lingsaggregatet og vises vanligvis dersom ingen annen meny er 
valgt. Du kan dessuten velge den fra hovedmenyen.  Pekeskjer-
men går over i dvalemodus etter 20 minutter uten aktivitet. 
Trykk på pekeskjermen for å gå ut av dvalemodus.

Startskjermbildet består av følgende elementer:

• Gjeldende driftsmodus
Mulige driftsmoduser er: Varme, Kjøling, Vifteettergang, 
Frikjøling, Frostbeskyttelse.

• Dato og klokkeslett

• Aktive alarmer
Dette feltet viser antall aktive alarmer.  Du kan få opp mer 
informasjon om de ulike alarmene ved å klikke på dette 
elementet.

• Meny
Åpner hovedmenyen, se avsnitt 6.1.2

• Flytskjema
Flytskjemaet kan ikke redigeres av brukeren, funksjonene 
og alternativene konfigureres fra menyen Produktinnstillin-
ger.  Bare brukere som har fått spesialopplæring og har den 
nødvendige koden, har tilgang til denne menyen.  Bildets 
utseende avhenger av type luftbehandlingsaggregat og 
valgte funksjoner og/eller ekstrautstyr. Symboler i flytskje-
maet:

Bypass (lukket/åpen)

Vannvarmebatteri

Kjølebatteri

Antall aktive alarmer

Gjeldende driftsmoduser

Knapp for hoved-
meny

Elektrisk varmebatteri

Veksling mellom batterier

Motorisert spjeld (åpnet/
lukket/åpning)

Flytskjemaer:

Platevarmeveksler Roterende varmeveksler
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Dato og klokkeslett
Gjeldende dato og klokkeslett skal stilles inn og justeres 
etter igangkjøring og senere ved behov. Timeren tar auto-
matisk hensyn til skuddår.

Styring
Fra menyen Styring kan brukeren endre grunnleggende para-
metere og driftsstatus for aggregatet.

Aggregatet kan slås av og på

Viftehastigheten kan velges: tre manuelle og én automatisk 
hastighet

Børverdiene for ettervarme, etterkjøling og frikjøling kan 
endres.

Tidsinnstillinger
Den innebygde timeren brukes til å styre luftbehandlingsag-
gregatets driftsmodus til forskjellige tider. Visse andre over-
styringsfunksjoner, som ekstern timer, kommunikasjon osv. 
påvirker de forhåndsinnstilte driftsmodusene.  Styreenheten 
kan håndtere 6 ulike tidsintervaller (kanaler).

Alarm
Alarmene vises på betjeningens startskjermbilde. Aktive alar-
mer kan vises i denne menyen.  Samtlige alarmer kan tilba-
kestilles.

Feil kan spores ved å granske funksjonen eller funksjonsdelen 
som er angitt i alarmteksten. Les mer om de forskjellige alar-
mene i kapittel 8.0

Hvis feilen ikke kan rettes umiddelbart:
Vurder om luftbehandlingsaggregatet kan fortsette å gå til 
feilen er rettet.

Tidsinnstillinger
Du kan stille inn på hvilke dager og til hvilke klokkeslett 
luftbehandlingsaggregatet skal gå med høy, middels eller 
lav hastighet eller slås av. For hver ukedag (mandag til 
søndag) kan du konfigurere seks forskjellige tidsinterval-
ler.  Tidsintervallene avløser hverandre.

Sesongprogram
Menyen for sesongprogram gjør det mulig å deaktivere 
varmebatterier og kjølebatterier og hoppe over frikjøling 
avhengig av årstiden. Mellom de programmerte interval-
lene er den valgte funksjonen AV.

6.1.2 Hovedmeny
Hovedmenyen er en dreiemeny bestående av sju ikoner.
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Avlesing
Driftsstatus og innstillinger kan leses av. Brukes til å sjekke 
ytelse og generelt kontrollere innstillinger, strømforbruk 
osv. Ingen innstillinger kan endres fra denne menygrup-
pen.

Vedlikehold
Konfigurering av innstillinger knyttet til service og vedlike-
hold.  I tillegg til alarmen for tett filter kan du konfigurere 
et intervall for varsel om vedlikehold.

Avanserte innstillinger
Bare brukere som har fått spesialopplæring og har den 
nødvendige koden, har tilgang til denne menyen.

Grunnleggende innstillinger
Menyen for grunnleggende innstillinger viser brukeren vei 
gjennom de viktigste innstillingene for luftbehandlings-
aggregatet.  Innstillingsprosessen er beskrevet i detalj i 
avsnitt 6.1.3

SPRÅKVALG

VALG AV ENHET

DRIFTSMODUS FOR LUFTMENGDE
TEMPERATUR

BRANNALARM

GRUNNLEGGENDE INNSTILLINGER
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GRUNNLEGGENDE INNSTILLINGER

6.1.3 GRUNNLEGGENDE INNSTILLINGER
Når du starter luftbehandlingsaggregatet for første gang, vises 
igangkjøringsmenyen automatisk. Igangkjøringen avsluttes ved 
at serviceteknikeren bekrefter igangkjøringen.  Når igangkjørin-
gen er bekreftet, vil ikke lenger igangkjøringsmenyen vises som 
første meny. Igangkjøringsmenyen er imidlertid fortsatt tilgjen-
gelig fra de avanserte innstillingene. Se avsnitt 6.1.4.

Språkvalg

Her kan du velge ønsket språk. Språkinnstillingen kan når som 
helst endres fra menyen for grunnleggende innstillinger.

Innstilling Mulige innstil-
linger

Fabrikkinnstil-
ling

Språk Språkene som 
vises

Engelsk

SPRÅKVALG

VALG AV ENHET

DRIFTSMODUS FOR LUFTMENGDE
TEMPERATUR

BRANNALARM

GRUNNLEGGENDE INNSTILLINGER

Valg av enhet

Ønsket enhet kan stilles inn her. Enhetsinnstillingen kan når som 
helst endres fra menyen for grunnleggende innstillinger.

Innstilling Mulige innstil-
linger

Fabrikkinnstil-
ling

Enhet m³/t
l/s

m³/t

SPRÅKVALG

VALG AV ENHET

DRIFTSMODUS FOR LUFTMENGDE
TEMPERATUR

BRANNALARM

GRUNNLEGGENDE INNSTILLINGER

SPRÅKVALG

VALG AV ENHET

DRIFTSMODUS FOR LUFTMENGDE
TEMPERATUR

BRANNALARM

GRUNNLEGGENDE INNSTILLINGERDriftsmodus for luftmengde
Ønsket driftsmodus kan stilles inn her. Innstillingen kan når som 
helst endres fra menyen for grunnleggende innstillinger.  Avhen-
gig av valgt funksjon kan luftmengden stilles inn som l/s, m³/t, 
trykk (Pa), inngangssignalstyrke (%) eller dreiemoment (%). For 
«konstant luftmengde» og «konstant dreiemoment» er følgende 
tre børverdier tilgjengelige: lav, middels og høy: Lav, middels og 
høy.

Innstilling Mulige innstil-
linger

Fabrikkinn-
stilling

Driftsmodus AV
Luftmengde
Behovsstyring
Trykk
Konstant dreie-
moment

Konstant 
luftmengde
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Konstant luftmengde
Å regulere luftmengden vil si å styre luftbehandlingsag-
gregatet slik at den forhåndsinnstilte luftmengden holdes 
konstant. Viftehastigheten reguleres automatisk, slik at 
luftmengden alltid er riktig, selv om filtrene skulle tette 
seg, luftinntak er blokkerte e.l. Avkastviften styres som 
slave. Du kan konfigurere forholdet mellom avkast- og 
tilluftstrykk slik at det oppstår et over- eller undertrykk 
eller balansert trykk. For aggregater med vifter med 
bakoverbøyde skovler er det bare mulig å velge konstant 
luftmengde hvis sett for konstant luftmengde er bestilt 
som ekstrautstyr.  Ønsket børverdi er forhåndsinnstilt i 
(l/s, m³/t).

Innstilling Mulige 
innstillin-
ger

Fabrikkinn-
stilling

Luftmengde K1/K2/K3 0–maks.

Forhold avkast/tilluft 5–999 % 100 %
Aktivere trykkalarm Nei

Ja
Ja

DP Tilluft/avkast 
for trykkalarm

25–999 Pa 200 Pa

Startluftmengde (l/s, m³/h)
Initiering av trykka-
larm

Nei
Ja

Ja

Dreiemomentstyring
Tre børverdier for konstant dreiemoment må konfigureres 
av brukeren (%TQ K1, %TQ K2, %TQ K3).  Denne driftsmo-
dusen kan delvis erstatte konstant trykkregulering når det 
ikke er montert noen kanaltrykkgiver. Avkastviften styres 
som slave. Du kan konfigurere forholdet mellom avkast- 
og tilluftstrykk slik at det oppstår et over- eller undertrykk 
eller balansert trykk. Ønsket børverdi er forhåndsinnstilt 
i prosent. Konstant dreiemoment kan deaktiveres i de 
avanserte innstillingene.

Innstilling Mulige 
innstillin-
ger

Fabrikkinnstil-
ling

Luftmengde K1/K2/K3 0–100 %

Forhold avkast/tilluft 5–999 % 100 %

Behovsstyring
Ønsket luftmengde reguleres ved hjelp av 0–10 V-signaler 
fra en ekstern giver, for eksempel en CO2- eller fuktig-
hetsgiver. Funksjonen kan konfigureres med en positiv 
eller negativ logikk. Du kan konfigurere forholdet mellom 
avkast- og tilluftstrykk slik at det oppstår et over- eller 
undertrykk eller balansert trykk. Ønsket børverdi er for-
håndsinnstilt i (l/s, m³/t). «Sleep factor» er en lavere 
driftsinnstilling for aggregatet (for eksempel når det er få 
personer i bygningen) som aktiveres med hastighet III.
Innstilling Mulige innstil-

linger
Fabrikkinn-
stilling

Vmin. 0–10 V 1,0 V

Vmaks. 0–10 V 10,0 V
m³/t ~Vmin. (l/s, m³/t)
m³/t ~Vmaks. (l/s, m³/t)
Forhold avkast/tilluft 5–999 % 100 %
Sleep factor på K3 10–100 % 100 %
Aktivere trykkalarm Nei

Ja
Ja

DP Tilluft/avkast 
for trykkalarm

10–999 Pa 200 Pa

Initieringsluftmengde (l/s, m³/t)
Initiering av trykka-
larm

Nei
Ja

Ja

Konstant trykk

Luftmengden reguleres automatisk, slik at trykket i kana-
lene forblir konstant. Kanaltrykket måles ved hjelp av en 
ekstern trykkgiver i kanalen, som kobles til styreenhetens 
BUS-kommunikasjon eller den analoge inngangen på 
0–10 V.  Funksjonen kan konfigureres for tilluft, avtrekks-
luft eller tilluft og avtrekksluft. I de to første konfigurasjo-
nene styres det andre viftesettet som slave. Du kan kon-
figurere forholdet mellom avkast- og tilluftstrykk slik at 
det oppstår et over- eller undertrykk eller balansert trykk. 
Initieringen gjør det mulig å beregne børverdien for trykk 
automatisk med utgangspunkt i den nominelle luftmeng-
den. «Sleep factor» er en lavere driftsinnstilling for aggre-
gatet (for eksempel når det er få personer i bygningen) 
som aktiveres med hastighet III.

Innstilling Mulige innstil-
linger

Fabrikkinn-
stilling

Styring Tilluft
Avkast
Tilluft + avkast

Tilluft

Forhold avkast/tilluft 5–999 % 100 %
Sleep factor på K3 10–100 % 100 %
Initiering av trykk Via Luftmeng-

de
Via Trykk

Luftmengde

Initiering av startre-
feranse

Ja
Nei

Ja
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Temperatur
Temperaturreguleringen kan konfigureres enten for tilluft eller for avtrekksluft. 
Som standard er denne funksjonen konfigurert som temperaturstyring for 
tilluft. Konfigurasjonen kan endres i de avanserte innstillingene, se avsnitt 6.1.4

Innstilling Mulige innstillinger Fabrikkinnstilling
T° varme 0–45 °C 20,0 °C
T° kjøling 0–99 °C 24,0 °C
T° frikjøling 0–99 °C 15 °C

Brannalarm
Et eksternt branndetekteringssystem brukes til å styre luftbehandlingsaggre-
gatet i en eventuell nødssituasjon.  Brannalarmfunksjonen aktiveres via den 
digitale IN1-inngangen.

Innstilling Mulige innstillinger Fabrikkinnstilling
Inngang Normalt åpen

Normalt lukket
Normalt lukket

Tilluftsmengde 0–maks.
Avtrekk luftmengde 0–maks.

Periodisk vedlikehold

Innebygd timer for vedlikeholdsvarsling. Hvis vedlikeholdsintervallet overskrides, 
vises en påminnelse om vedlikehold.

Innstilling Mulige innstillinger Fabrikkinnstilling
Varsel hver 3. må-
ned

Ja
Nei

Nei

Varsel hver 12. 
måned

Ja
Nei

Nei

Igangkjøring fullført

Når igangkjøringen er fullført og bekreftet via denne menyen, vil ikke lenger 
igangkjøringsmenyen aktiveres automatisk.

Innstilling Mulige innstillinger Fabrikkinnstilling
Bekreftelse på vel-
lykket igangkjøring

Ja
Nei

Nei

SPRÅKVALG

VALG AV ENHET

DRIFTSMODUS FOR LUFTMENGDE
TEMPERATUR

BRANNALARM

GRUNNLEGGENDE INNSTILLINGER

SPRÅKVALG

VALG AV ENHET

DRIFTSMODUS FOR LUFTMENGDE
TEMPERATUR

BRANNALARM

GRUNNLEGGENDE INNSTILLINGER

VALG AV ENHET

DRIFTSMODUS FOR LUFTMENGDE
TEMPERATUR

BRANNALARM

GRUNNLEGGENDE INNSTILLINGER

DRIFTSMODUS FOR LUFTMENGDE
TEMPERATUR

BRANNALARM

GRUNNLEGGENDE INNSTILLINGER

PERIODISK VEDLIKEHOLD

PERIODISK VEDLIKEHOLD
IGANGKJØRING FULLFØRT
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6.1.4 AVANSERTE INNSTILLINGER
NB! Menyens utseende og innhold avhenger av type luftbehandlingsag-
gregat og valgte funksjoner og/eller ekstrautstyr. Bare brukere som har 
fått spesialopplæring og har den nødvendige koden, har tilgang til denne 
menyen.

OBS: De mulige innstillingene for de fleste av funksjonene 
er definert for å gi maksimal fleksibilitet. Fabrikkinnstillingen 
er den anbefalte innstillingen. Tenk nøye gjennom det før du 
eventuelt endrer denne.

Stopp vifte med 0–10 V
Funksjonen er bare tilgjengelig dersom Behovsstyring er valgt i de grunn-
leggende innstillingene. Funksjonen gjør det mulig å stoppe viftene 
dersom styresignalene på 0–10 V er over eller under en spesifisert bør-
verdi. Styresignalet er koblet til den analoge K2-inngangen.

Innstilling Mulige innstil-
linger

Fabrikkinnstil-
ling

Stopp hvis <Vlav Nei
Ja

Ja

Vlav 0–10 V 0,8 V
Stopp hvis >Vhøy Nei

Ja
Ja

Vhøy 0–10 V 10,0 V

Sekundært 0–10 V styresignal
Funksjonen er bare tilgjengelig dersom Behovsstyring er valgt i de grunn-
leggende innstillingene. Med denne funksjonen kan du aktivere et separat 
0–10 V styresignal for avtrekksluften.  Styresignalet er koblet til den ana-
loge K3-inngangen.

Innstilling Mulige innstil-
linger

Fabrikkinnstil-
ling

0–10 V på K3? Nei
Ja

Nei

Styring Avkast 
Tilluft

Avkast

Konstant trykk
Funksjonen er bare tilgjengelig dersom Konstant trykk er valgt i de grunn-
leggende innstillingene. Viftenes reaksjonshastighet for balansering av 
systemet for konstant trykk kan justeres. En høyere innstilling gir høyere 
reaksjonshastighet, en lavere innstilling gir lavere reaksjonshastighet. 
Systemet kan defineres som en negativ eller positiv logikk. Med en negativ 
logikk reduseres luftmengden når det analoge signalet på K2 > børver-
dien.

Innstilling Mulige innstil-
linger

Fabrikkinnstil-
ling

Reaksjonshas-
tighet

0–10 10

Logikk Positiv
Negativ

Negativ

AVANSERTE INNSTILLINGER

STOPP VIFTE MED 0–10 V
SEKUNDÆRT 0–10-STYRESIGNAL

KONSTANT TRYKK
MYKSTOPP

STARTDREIEMOMENT

AVANSERTE INNSTILLINGER

STOPP VIFTE MED 0–10 V
SEKUNDÆRT 0–10-STYRESIGNAL

KONSTANT TRYKK
MYKSTOPP

STARTDREIEMOMENT

AVANSERTE INNSTILLINGER

STOPP VIFTE MED 0–10 V

SEKUNDÆRT 0–10-STYRESIGNAL
KONSTANT TRYKK
MYKSTOPP

STARTDREIEMOMENT

AVANSERTE INNSTILLINGER
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Stopp viften ved trykkalarm
Mulighet for automatisk viftestopp hvis en trykkalarm utløses.

Innstilling Mulige innstil-
linger

Fabrikkinnstil-
ling

Viftestopp Nei
Ja

Nei

Startdreiemoment

Mulighet for å endre viftenes startdreiemoment.

Innstilling Mulige innstil-
linger

Fabrikkinnstil-
ling

Startdreiemo-
ment

0–100 % 2 %

Deaktiver mykstopp
Med denne funksjonen deaktiveres AV-knappen på betjenin-
gen.

Innstilling Mulige innstil-
linger

Fabrikkinnstil-
ling

Mykstopp Ja
Nei

Nei

Temperaturregulering
Fra denne menyen kan du endre avanserte temperaturstyrings-
parametere. 

Regulering av tilluften vil si at tilluftstemperaturen holdes 
konstant uten å ta hensyn til belastningen i lokalene. 

Regulering av avtrekksluften vil si at temperaturen i avtrekk-
sluftkanalen (lokalene) holdes konstant ved hjelp av regulering 
av tilluftstemperaturen. 

Kapasitetsstyresignalenes reaksjonshastighet kan endres. 
Høyere innstillinger gir jevnere styring, mens lavere innstillinger 
gir høyere reaksjonshastighet, men også større fare for vibra-
sjoner. 

Innstilling Mulige inn-
stillinger

Fabrikkinnstilling

Styre tillufts- eller av-
trekkslufttemperaturen?

Tilluft
Avtrekk

Tilluft

Reaksjonshastighet 1–10 1
Tilluft, min. 0–20 °C 15,0 °C
Tilluft, maks. 16–50 °C 28,0 °C
Stopp vifte hvis tilluft-
stemperatur <5 °C

Nei
Ja

Nei

SEKUNDÆRT 0–10-STYRESIGNAL
KONSTANT TRYKK
STOPP VIFTE
STARTDREIEMOMENT

DEAKTIVER MYKSTOPP

AVANSERTE INNSTILLINGER

KONSTANT TRYKK

STOPP VIFTE
STARTDREIEMOMENT
DEAKTIVER MYKSTOPP

TEMPERTUR

AVANSERTE INNSTILLINGER

KONSTANT TRYKK

DEAKTIVER MYKSTOPP
TEMPERATUR
FORSERING

VIFTEETTERGANG

AVANSERTE INNSTILLINGER
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Forsering
Forseringsmodus kan brukes for å forsere tillufts- og avtrekk-
sluftmengden til en høyere børverdi når visse betingelser er 
oppfylt. Forseringsmodusen kan aktiveres med en kontakt 
koblet til den digitale IN2-inngangen eller med et analogt 0–10 
V styresignal koblet til K3-inngangen. Børverdien for forsering 
er forhåndsinnstilt i (l/s, m³/t).

Innstilling Mulige 
innstillin-
ger

Fabrikkinn-
stilling

Tillufts-/avtrekksluftmeng-
de

0–maks.

Forseringsaktivering på Kontakt
RH

Kontakt

RH på/av 0–100 % 60 %/40 %
Vmin./maks. RH på K3 0–10 V 2,0 V/9,5 V
RH ~Vmin./maks. 0–100 % 2 %/95 %

Vifteettergang
Bruk funksjonen for vifteettergang hvis du vil at viftene skal 
fortsette å gå i en nærmere angitt periode.  Funksjonen aktive-
res automatisk når et elektrisk varmebatteri aktiveres.

Innstilling Mulige 
innstillin-
ger

Fabrikkinn-
stilling

Aktivering Nei
Ja

Nei

Tid 0–9999 sek 90 sek

DEAKTIVER MYKSTOPP

TEMPERATUR
FORSERING
VIFTEETTERGANG

EKSTERNE BATTERIER

AVANSERTE INNSTILLINGER

TEMPERATUR

FORSERING
VIFTEETTERGANG
INTERNE BATTERIER

EKSTERNE BATTERIER

AVANSERTE INNSTILLINGER
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Interne batterier

Forvarmebatteri, vann
Ved å varme opp uteluften kan du forebygge kondens i 
luftbehandlingsaggregatets uteluftfilter, redusere frostrisi-
koen i varmeveksleren og eliminere risikoen for at trykkgivere 
og motorstyresystemer skal gå ved for lav driftstemperatur. 
Børverdien gjelder avkasttemperaturen.

Innstilling Mulige innstil-
linger

Fabrikkinn-
stilling

Børverdi -9,9–99,9 °C 1,0 °C

Forvarmebatteri, elektrisk
Ved å varme opp uteluften kan du forebygge kondens i 
uteluftfilteret, redusere frostrisikoen i varmeveksleren og 
eliminere risikoen for at innetemperaturen skal falle til under 
den angitte minimumsgrensen. Det elektriske forvarmebat-
teriet monteres og konfigureres på fabrikk. Det elektriske 
forvarmebatteriet har alltid en egen strømforsyning og av/
på-knapp.  

Innstilling Mulige inn-
stillinger

Fabrikkinnstil-
ling

Børverdi -9,9–99,9 °C 1,0 °C
PID – proporsjonalbånd 0–100 5
PID – integreringstid 0–100 30
PID – deriveringstid 0–100 11

Elektrisk ettervarmebatteri
Det elektriske ettervarmebatteriet monteres og konfigureres 
på fabrikk. Det elektriske ettervarmebatteriet har alltid en 
egen strømforsyning og av/på-knapp. Batteriets kapasitet 
styres proporsjonalt for å holde temperaturen som er angitt 
i den valgte driftsmodusen.

Innstilling Mulige inn-
stillinger

Fabrikkinnstilling

Styringsmodus Avkast
Tilluft

Tilluft

Børverdi -9,9–99,9 °C 21,0 °C
PID – proporsjonalbånd 0–100 5
PID – integreringstid 0–100 30
PID – deriveringstid 0–100 11

Batteri for vannbåren ettervarme
Batteriet for vannbåren ettervarme monteres og konfi-
gureres på fabrikk. Treveisventilen installeres imidlertid 
ikke og må monteres og kobles til på stedet. Batteriets 
kapasitet styres proporsjonalt for å holde temperaturen 
som er angitt i den valgte driftsmodusen. Utgang DO7 
aktiveres alltid når det er behov for varme. 

Innstilling Mulige inn-
stillinger

Fabrikkinn-
stilling

Styringsmodus Avkast
Tilluft

Tilluft

Børverdi -9,9–99,9 °C 21,0 °C
Reaksjonshastighet 1–10 5

FORSERING

VIFTEETTERGANG
INTERNE BATTERIER
EKSTERNE BATTERIER

INTERNE BATTERIER

AVANSERTE INNSTILLINGER
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Eksterne batterier
Konfigurering av batteriene
Fra denne menyen kan du konfigurere alle slags kombina-
sjoner av eksterne varme- og/eller kjølebatterier. 

Innstil-
ling

Mulige innstillinger Fabrikkinnstilling

Type Ingen
Varme, vannbårent
Kjøling, vannbårent
Kombinasjonsbatteri, vannbårent
Reversibelt, vannbårent
Elektrisk, PWM
Elektrisk, PWM + kjøling
Vannbårent, forvarme
Vannbårent for- og ettervarme
Vannbårent, forvarme + reversi-
belt
Elektrisk 0–10 V 
Elektrisk 0–10 V + kjøling, vannbå-
rent

Ingen

Ettervarme, vannbårent
Det eksterne ettervarmebatteriet leveres separat fra luft-
behandlingsaggregatet og konfigureres ikke på fabrikk.  
Både batteriet og treveisventilen må monteres og kobles 
til på stedet. Batteriets kapasitet styres proporsjonalt for 
å holde temperaturen som er angitt i den valgte drifts-
modusen. Reaksjonshastigheten kan stilles inn. En høyere 
innstilling gir høyere reaksjonshastighet, en lavere innstil-
ling gir lavere reaksjonshastighet.

Innstilling Mulige innstil-
linger

Fabrikkinn-
stilling

Styringsmodus Avkast
Tilluft

Tilluft

Børverdi 0–99,9 °C 21,0 °C
Reaksjonshastighet 1–10 5

Batteri for vannbåren kjøling
Det eksterne etterkjølingsbatteriet leveres separat fra 
luftbehandlingsaggregatet og konfigureres ikke på 
fabrikk.  Både batteriet og treveisventilen må monteres 
og kobles til på stedet. Batteriets kapasitet styres pro-
porsjonalt for å holde temperaturen som er angitt i den 
valgte driftsmodusen.

Innstilling Mulige 
innstillin-
ger

Fabrikkinn-
stilling

Styringsmodus Avkast
Tilluft

Tilluft

Børverdi 0–99 °C 17,0 °C
Reaksjonshastighet 1–10 5

Elektrisk ettervarmebatteri
Det eksterne ettervarmebatteriet leveres separat fra luft-
behandlingsaggregatet og konfigureres ikke på fabrikk.  
Batteriet må monteres og kobles til på stedet.  Batteriets 
kapasitet styres proporsjonalt for å holde temperaturen 
som er angitt i den valgte driftsmodusen.

Innstilling Mulige 
innstillin-
ger

Fabrikkinn-
stilling

Styringsmodus Avkast
Tilluft

Tilluft

Børverdi 0–99 °C 21,0 °C

PID – proporsjonalbånd 0–100 5
PID – integreringstid 0–100 30
PID – deriveringstid 0–100 11

Kombinasjonsbatteri
Det eksterne changeover-batteriet leveres separat 
fra luftbehandlingsaggregatet og konfigureres ikke på 
fabrikk.  Batteriet må monteres og kobles til på stedet.  
Batteriets kapasitet styres proporsjonalt for å holde tem-
peraturen som er angitt i den valgte driftsmodusen.

Innstilling Mulige 
innstillin-
ger

Fabrikkinn-
stilling

Aktiver changeover Nei
Ja

Nei

Nøytralt intervall, øvre 0–50 °C 4K
Nøytralt intervall, nedre 0–50 °C 2 K

FORSERING

VIFTEETTERGANG
EKSTERNE BATTERIER
FROSTBESKYTTELSE

FRIKJØLING

AVANSERTE INNSTILLINGER
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Frostbeskyttelse for varme- og kjølebatterier
Vannbatteriene har alltid frostbeskyttelse i form av en 
temperaturgiver.  Giveren er montert på vannbatteriets 
overflate.  Når vannbatteriets frostgiver registrerer en 
temperatur på under 4 °C (standard), lukkes pumpekon-
takten og treveisventilen åpnes 100 % i 15 minutter. Hvis 
aggregatet er i drift, aktiveres alarmen umiddelbart. For 
vannbaserte forvarmebatterier er det en alarmforsinkelse 
på to minutter. Hvis vilkårene for frostbeskyttelse opp-
fylles når luftbehandlingsaggregatet er slått av, forsinkes 
alarmen med fem minutter.

Innstilling Mulige inn-
stillinger

Fabrikkinn-
stilling

Internt varmebatteri -10–+10 °C +4,0 °C
Eksternt varmebatteri -10–+10 °C +4,0 °C
Eksternt kjølebatteri -10–+10 °C +4,0 °C
Internt forvarmebatteri -10–+10 °C +4,0 °C

Frikjøling
Bypassen på GLOBAL-serien kan konfigureres for frikjø-
ling. Hovedparameterne for å aktivere frikjølingsfunksjo-
nen er utetemperaturen (T1) og avtrekkslufttemperatuen 
(romtemperaturen) (T2).  Ved mulighet for maksimal 
frikjøling er bypasspjeldet 100 % åpen.  Det 100 % 
åpnede bypassen kan aktivere den konfigurerbare frikjø-
lingsluften.

Innstilling Mulige innstil-
linger

Fabrikkinn-
stilling

Utelufttemperatur 0–27 °C 10,0 °C
Avtrekks-/romtem-
peratur

6–28 °C 22,0 °C

Tilluftsmengde (l/s, m³/t)
Avtr.lufttrykk (l/s, m³/t)
Bypassstyring Frostbeskyttelse

Frikjøling
Frostbeskyttelse 
og frikjøling

Frikjøling

Frostbeskyttelse

Frostbeskyttelse for platevarmevekslere (PX)
I miljøer der avtrekksluften av og til er fuktig, kan avri-
mingsfunksjonen aktiveres for å beskytte varmeveksleren 
mot frost. Dette kan gjøres på fire måter: nedregulering 
av tilluftsvolumet, modulering av bypassstyring, modu-
lering av kapasiteten til et forvarmebatteri, måling av 
differensialtrykk (ved kaldt klima). Hvis ingen av disse 
tiltakene fungerer, kan luftbehandlingsaggregatet stop-
pes ved at laveste tilluftstemperatur begrenses. Når 
frostbeskyttelsessyklusen er aktivert, vises dette på 
betjeningen. De konfigurerbare temperaturene er avkast-
lufttemperaturer.

Innstilling Mulige 
innstillin-
ger

Fabrikkinn-
stilling

Lav temperatur 1–3 °C +1,0 °C
Høy temperatur 1–5 °C +5,0 °C
Stoppe tilluft Nei

Ja
Ja

Frostbeskyttelse for roterende varmevekslere (RX)
I miljøer der avtrekksluften av og til er fuktig, kan 
avrimingsfunksjonen aktiveres for å beskytte var-
meveksleren mot frost. Hastigheten til den rote-
rende varmevekslerens avhenger av uteluftens 
temperatur (giver T1). Når frostbeskyttelsessy-
klusen er aktivert, vises dette på håndterminalen.

Innstilling Mulige innstil-
linger

Fabrikkinnstil-
ling

Aktiver frostbeskyttelse -29 – +99 °C -9 °C
RX-rotasjonshastighet 2–10 RPM 2 RPM

Aktiv frostbeskyttelsessyklus

Frostbeskyttelsesalarm

Frostbeskyttelse Nominell
Rotasjonshastighet
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GJENOPPRETT FABRIKKINNSTILLIN-
GER
TILBAKESTILLE ALARMLOGG 
PRODUKTINNSTILLINGER
ADGANGSKODE

KONTAKTER K1-K2-K3 MASTER

AVANSERTE INNSTILLINGER

Gjenopprett fabrikkinnstillinger

Gjør det mulig å gjenopprett fabrikkinnstillingene

Tilbakestille alarmlogg
Tilbakestiller alarmlogghistorikken

Produktinnstillinger
Aktiverer produktinnstillingsknappen på menyen Innstil-
linger.

Adgangskode
Styring av de firesifrede numeriske kodene som gir tilgang 
til grunnleggende og avanserte innstillinger samt pro-
duktinnstillinger. Hvis koden for grunnleggende innstillin-
ger er angitt, begrenses også bruken av skjermbilder for 
drifts- og tidsinnstillinger.

Kontakter K1-K2-K3 master
Angi denne parameteren for å styre aggregatet med de 
elektriske kontaktene K1-K2-K3 i stedet for knappene for 
valg av hastighet på styringsskjermen.

Lagre verdier på SD-kort
Denne parameteren vises bare hvis et micro SD-kort er 
satt inn i sporet på TACtouch. Hvis dette alternativet er 
angitt, lagres styringsvariabler og parametere på micro 
SD-kortet og legges ved i en CSV-formatfil med navnet 
«TAClog». 

Modbus-konfigurasjon

MODBUS RTU-kommunikasjon krever et tilleggskretskort 
(CID025006) som brukes som kommunikasjonsgren-
sesnitt.  Kommunikasjonsprotokollen som brukes, er 
MODBUS RTU, RS485.

Innstilling Mulige innstil-
linger

Fabrikkinn-
stilling

Adresse 1–247 1
Baudrate 1200

4800
9600
19200

9600

Paritet Nei
Ja

Nei

LAN-konfigurasjon
MODBUS TCP/IP-kommunikasjon krever et tilleggskrets-
kort (CID025072) som brukes som kommunikasjons-
grensesnitt. Kommunikasjonsprotokollen som brukes, er 
Modus TCP/IP på Ethernet-nettverk over tvunnet trådpar 
10 BASE T/100Base-TX IEEE 802.3.
Innstilling Mulige innstil-

linger
Fabrikkinnstil-
ling

IP-konfigurasjon DHCP
Manuell

Manuell

IP-adresse 192.168.1.1
Nettmaske 255.255.255.0
Gateway 0.0.0.0

Driftstid
Timere for driftstid kan aktiveres for vedlikeholdsformål. 
Hvis timerne for «Servicealarm» eller «Stopp vifte» utlø-
ses, vil den tilsvarende alarmen vises og aggregatet slå 
seg av. 

Innstilling Mulige inn-
stillinger

Fabrikkinn-
stilling

Tilbakestill timer Nei
Ja

Nei

Aktivering av driftstid 
for vifte

Nei
Ja

Nei

Visningstid Nei
Ja

Nei

Servicealarmtid 0–999999 t 0 t
Stopp vifte 0–999999 t 0 t
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Obs! Før håndtering og/eller åpning av tilgangslukene skal aggregatet slås av og strømmen kobles fra med 
hovedbryteren i frontpanelet 
Ikke isoler strømforsyningen mens aggregatet går. Hvis KWin og/eller KWout er installert, må de tilhørende 
strømforsyningene isoleres.

Jevnlig vedlikehold er avgjørende for å garantere stabil drift og lang levetid for aggregatet. Vedlikeholdshyppigheten 
avhenger av bruk og de faktiske forholdene på stedet, men generelt kan man si følgende:

Erstatt filtrene med et sett med erstatningsfiltre.

–  Kontroller om en alarm er utløst, på styreenheten. Se avsnittet om feilsøking dersom en alarm har gått.

–  Kontroller om filtrene er tette. Styreenheten gjør det mulig å forhåndsdefinere en verdi for «filteralarm». 
Skift filtrene ved behov. Filtre som er tette kan gi følgende problemer:

     –  utilstrekkelig ventilasjon

     –  unødvendig økning av viftehastigheten 

     –  støyproblemer

     –  økt strømforbruk (for at luftmengden skal holdes konstant, vil strømforbruket øke eksponentielt når trykkfallet blir høyt)

     –  ufiltrert luft passerer gjennom varmeveksleren (fare for tetting) og inn i rommene som skal ventileres

Listen over sett med erstatningsfiltre for hvert enkelt aggregat kan lastes ned fra nettsiden vår.

–  Se oversiktene på side 9–14 for å finne filteret.

–  Inspeksjon og innvendig rengjøring av aggregatet:

  •  Bruk en støvsuger og fjern eventuelle støvansamlinger inne i aggregatet. 

  •  Inspiser og støvsug forsiktig varmeveksleren ved behov. Bruk en børste for å beskytte lamellene. 

  •  Tørk bort eventuelle kondensflekker.

  •  For PX-aggregater må du også rengjøre kondenspannen.

7.1 STRAKS AGGREGATET GÅR VED NORMALE FORHOLD

7.2 HVER 3. MÅNED

7.0 Forebyggende vedlikehold 
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1.  For aggregater med roterende varmeveksler (RX) må børsteforseglingene langs kanten rundt varmeveksleren kontrolleres:

  Om nødvendig kan du trekke børsteforseglingene nærmere varmeveksleren for å være sikker på at de tetter skikkelig.

2.  På RX-aggregater må også stramheten til drivremmen på den roterende varmeveksleren kontrolleres. Hvis remmen er slakk 
eller skadet, bestiller du en ny fra serviceavdelingen.

  For å unngå å skade luftpassasjene i rotoren bør du helst bruke en støvsuger med mykt munnstykke når du rengjør 
varmeveksleren. Drei rotoren rundt for hånd, slik at du får støvsugd overalt. Hvis varmeveksleren er svært skitten, kan den 
blåses ren med trykkluft.

3.  Aggregater med platevarmeveksler (PX):

  •  Rengjør kondenspannen

  •  Rengjør bypassen innvendig. For å komme til inne i bypassdelen må du tvinge den opp. Slik gjør du:  
Plasser en bygling mellom rekkeklemme IN3 og +12V på TAC-kortet. bypassdelen er nå åpen uavhengig av temperaturen. 

  •  Husk å fjerne byglingen mellom IN3 og +12V straks du er ferdig med å rengjøre bypassdelen.

  •  Rengjør alltid mot luftretningen.

  •  Kun rengjøring med trykkluft, støvsuger og mykt munnstykke eller med vann og/eller løsemiddel skal forekomme. Før 
rengjøringen starter bør du beskytte funksjonsdeler i nærheten ved å dekke dem til. 
Hvis du bruker løsemidler, må dette ikke være stoffer som virker korroderende på aluminium eller kobber. 

4. Vedlikehold av vifter:

   Kontroller igjen at strømforsyningen er slått av og viftene har stanset.

   Inspiser og rengjør viftehjulet. Fjern eventuelt smuss og belegg. Vær forsiktig slik at ikke viftehjulets balansevekter forskyves 
eller løsner. Kontroller viftehjulet for å forsikre deg om at det ikke er ute av balanse. Rengjør eller børst av viftemotoren. Den 
kan også rengjøres forsiktig med en fuktig klut vridd opp i såpevann. Rengjør vifterommet etter behov. Demonter viftene 
om nødvendig. 

5.  Kontroller aggregatets pakninger:

   Kontroller at tilgangslukene på sidene er helt lukket, og at pakningene er intakte. Skift dem om nødvendig.

7.3 HVER 12. MÅNED
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8.0 Feilsøking 

- Forutsetninger: 

- Årsaker:  

 •  Feil på vifte Fx. Skyldes vanligvis viftemotoren.  
Feilen kan også skyldes en innvendig kabel (styre- eller strømkabel) eller TAC-kortet.

- Konsekvenser:

TAC-styrekortet kan generere og rapportere 22 forskjellige alarmer. 

Alarmene kan deles inn i alarmer som tilbakestilles automatisk, og alarmer som ikke tilbakestilles automatisk. For den siste 
gruppen må du tilbakestille alarmen manuelt når problemet er løst.

For hver alarmtype vises en tekst som beskriver den aktuelle alarmtypen, i brukergrensesnittet, sammen med et symbol som 
angir nivået: 

høyeste nivå 3: alvorlig alarm

nivå 2: advarsel

informasjonssymbol for nivå 1 og 0: informasjon Alarmer på laveste nivå 0 kan skjules ved hjelp av parameteren «Hide 
low level alarms» i Innstillinger/TACtouch.

-    Aktivering av alarmutgang (se punkt 4.1, figur 2)

-  Aktivering av trykkalarmutgang ved en eventuell trykkalarm (se punkt 4.1, figur 3).

-  «Alarm»-aktiverte lamper på styrekortet

-  Alarm i brukergrensesnittet

-  Alarmkommunikasjon med nettverksmoduler forutsatt at en kommunikasjonsmodul (Modbus RTU, MODBUS TCP/IP og 
KNX) er montert på TAC-styrekortet.

8.1 TYPE 1: ALARM SOM INDIKERER EN VIFTEFEIL

TAC-styrekort

ALARMUTGANG AL dPa-UTGANG ALARM-LED Vifter

Alarmstatus / PÅ stoppet

Automatisk tilbakestilling: nei

I brukergrensesnittet TACtouch

Kode Tekst på skjermen Nivå

B.11 Feil vifte 1 3

B.12 Feil vifte 2 3

B.13 Feil vifte 3 3

B.14 Feil vifte 4 3
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- Forutsetninger: 

 •  Modus for luftmengdestyring eller behovsstyring. Aggregatet må ha vifter med foroverbøyde skovler eller bakoverbøyde 
skovler med CA-sett.

 •  Ekstern trykkbryter koblet til ADI2- ELLER ADI3-inngangen

- Årsaker:  

 •  Trykkalarm konfigurert i modus for luftmengdestyring eller behovsstyring

 •  Ekstern trykkbryter koblet til ADI2- ELLERADI3-inngangen har løst ut 

- Konsekvenser:

* Med mindre status er endret i de avanserte innstillingene

8.2 TYPE 2: ALARM FOR TRYKKVARIASJONER

TAC-styrekort

ALARMUTGANG AL dPa-UTGANG ALARM-LED Vifter

/ Alarmstatus PÅ Går*

Automatisk tilbakestilling: ja

Feilsøking: 

• Hvis begge viftene har alarmer: kontroller strømforsyningen til hver vifte.

• Hvis det er alarm bare for den ene viften, bytter du om på styrekablene på styrekortet og tilbakestiller kortet:

Hvis alarmteksten nå angir den andre viften, ligger feilen på viftenivået som opprinnelig ble angitt som feil, eller på selve 
styrekabelen eller kablingen av denne på viftekontaktsiden. 

Hvis alarmteksten skulle angi den samme viften, ligger problemet sannsynligvis i styrekortet på grunn av feil på en 
inngang eller utgang.

I brukergrensesnittet TACtouch

Kode Tekst på skjermen Nivå

P.10 Trykkalarm – tilluft 2

P.15 Trykkalarm – avtrekksluft 2

S.40 Trykkalarm fra trykkbryter* 2
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- Forutsetninger: 

 •  Modus for luftmengdestyring eller behovsstyring: under initiering av trykkalarmen. I så fall må aggregatet ha vifter med 
foroverbøyde skovler eller bakoverbøyde skovler med CA-sett. 

 •  Modus for trykkstyring: under initiering av trykkreferansen ved hjelp av luftmengden.

- Årsaker: 

  Referansetrykket (Paref) kan ikke identifiseres, og viftene stanses. Fire muligheter:

 1.  Faktisk luftmengde < innstilt luftmengde: Den innstilte verdien er «for høy» (for stort trykk) for det maksimale tilgjengelige 
trykket ved den innstilte luftmengden for denne viften. 

 2.  Faktisk luftmengde > innstilt luftmengde: Den nominelle, innstilte luftmengden for utløsing av trykkalarmen kan ikke 
oppnås, fordi den nedre grensen for viftens driftsintervall er nådd. 

 3.  Svært ustabilt trykk (pumping). 

 4.  Tilordnet luftmengde ikke nådd etter tre minutter. 

  Hvis dette skjer ved initiering av et alarmtrykk, har du to muligheter:

 1.  Ikke foreta deg noe: Aggregatet drives uten trykkalarm. 

 2.  Korrigere problemet (endre innstillingen til en verdi som ligger innenfor viftens driftsintervall, ved å redusere trykket, regulere 
den nominelle luftmengden) og starte innstillingsprosedyren på nytt. 

  Hvis dette skjer ved initiering av tilordningstrykk i trykkstyringsmodus: Korrigere problemet (endre innstillingen til en 
verdi som ligger innenfor viftens driftsintervall, ved å redusere trykket, regulere den nominelle luftmengden) og starte 
innstillingsprosedyren på nytt.

- Konsekvenser:

8.3 TYPE 3: ALARMRAPPORT UNDER INITIERING AV REFERANSETRYKK

TAC-styrekort

ALARMUTGANG AL dPa-UTGANG ALARM-LED Vifter

Alarmstatus / PÅ Stoppet

Automatisk tilbakestilling: nei

I brukergrensesnittet TACtouch

Kode Tekst på skjermen Nivå

P.20 Initiering av referansetrykk – ustabilt tilluftstrykk 2

P.21 Initiering av referansetrykk – ustabilt avtrekkslufttrykk 2

P.22 Initiering av referansetrykk – for liten tilluftsmengde 2

P.23 Initiering av referansetrykk – for liten avtrekksluftmengde 2

P.24 Initiering av referansetrykk – tilluftsmengden ikke nådd 2

P.25 Initiering av referansetrykk – avtrekksluftmengden ikke nådd 2

P.26 Initiering av referansetrykk – for stor tilluftsmengde – min.grense for motor 2

P.27 Initiering av referansetrykk – for stor avtrekksluftmengde – min.grense for motor 2



46 Drifts- og vedlikeholdsanvisning 

- Forutsetninger: 

- Årsaker:  

 •  Børverdien kan ikke nås fordi den øverste eller nederste grensen for viftens driftsintervall er nådd 

- Konsekvenser:

- Forutsetninger: 

- Årsaker:

 •  Viktige data fra kretskortet har gått tapt

- Konsekvenser:

- Løsninger:

 •  Prøv en FULLSTENDIG TILBAKESTILLING av dataene via de avanserte innstillingene. Hvis det ikke løser problemet, må du 
bestille et nytt kretskort.

8.4 TYPE 4: ALARM SOM INDIKERER AT SYSTEMET IKKE KAN NÅ BØRVERDIEN

8.5 TYPE 5: ALARM SOM INDIKERER DATAFEIL PÅ STYREKORTET

TAC-styrekort

ALARMUTGANG AL dPa-UTGANG ALARM-LED Vifter

/ / PÅ /

Automatisk tilbakestilling: ja

TAC-styrekort

ALARMUTGANG AL dPa-UTGANG ALARM-LED Vifter

Alarmstatus / PÅ Stoppet

Automatisk tilbakestilling: nei

I brukergrensesnittet TACtouch

Kode Tekst på skjermen Nivå

D.10 Programfeil 3

D.20 Datafeil 3

I brukergrensesnittet TACtouch

Kode Tekst på skjermen Nivå

S.11 Konstant trykk vifte 1 – målt trykk for høyt – min. luftmengde nådd. 2

S.12 Konstant trykk vifte 1 – målt trykk for lavt – maks. luftmengde nådd. 2

S.13 Konstant trykk vifte 3 – målt trykk for høyt – min. luftmengde nådd. 2

S.14  Konstant trykk vifte 3 – målt trykk for lavt – maks. luftmengde nådd. 2

S.20  Behovsstyring vifte 1 – for liten luftmengde – reduser trykket for denne viften. 2

S.21  Behovsstyring vifte 1 – for stor luftmengde – min.grense for motor nådd. 2

S.22 Behovsstyring vifte 2 – for liten luftmengde – reduser trykket for denne viften. 2

S.23 Behovsstyring vifte 2 – for stor luftmengde – min.grense for motor nådd. 2

S.24 Behovsstyring vifte 3 – for liten luftmengde – reduser trykket for denne viften. 2

S.25 Behovsstyring vifte 3 – for stor luftmengde – min.grense for motor nådd. 2

S.34 Konstant luftmengde vifte 3 – for liten luftmengde – reduser trykket for denne viften. 2

S.35 Konstant luftmengde vifte 3 – for stor luftmengde – min.grense for motor nådd. 2
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- Forutsetninger: 

 •  Brannalarminngangen må kobles til et branndetekteringssystem. 

- Årsaker: 

 •  Aktivering av brannalarminngang, IN1, koblet til et brannvarslingssystem. 
IN1 kan konfigureres som åpen NO-kontakt som standard eller som NC hvis dette konfigureres i de avanserte innstillingene.

- Konsekvenser:

* Viftene går som standard hvis en brannalarm blir utløst, ved de konfigurerte faste luftmengdene i de avanserte 
innstillingene. Viftene kan tvinges til å stoppe ved en eventuell brannalarm, på grunn av kontakt IN7 og IN8 for henholdsvis 
tilluft og avkast (må være lukket). Disse kontaktene fås på satellittkort SAT IO, som er ekstrautstyr (se punkt 4.1). 

8.6 TYPE 6: BRANNALARM

TAC-styrekort

ALARMUTGANG AL dPa-UTGANG ALARM-LED Vifter

Alarmstatus / PÅ *

Automatisk tilbakestilling: nei

I brukergrensesnittet TACtouch

Kode Tekst på skjermen Nivå

F.10 BRANNALARM 3

F.11 Slutt på brannalarm. 3
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- Forutsetninger: 

  •  funksjonen for driftstimer må aktiveres i de avanserte innstillingene

- Årsaker:  

 •  SERVICEALARM: Viftens konfigurerbare driftstid (i timer) er overskredet

 •  STOPP VIFTE: Viftens konfigurerbare driftstid (i timer) er overskredet.  Denne alarmen stanser viftene. 

- Konsekvenser:

8.7 TYPE 7: VEDLIKEHOLDSALARM

I brukergrensesnittet TACtouch

Kode Tekst på skjermen Nivå

M.21 Driftstimer 2

M.22 Driftstimer – luftbehandlingsaggregat av 3

TAC-styrekort

ALARMUTGANG AL dPa-UTGANG ALARM-LED Vifter

Alarmstatus / PÅ
Stanset hvis SERVICESTOPP 

VIFTE* 
Tilbakestill via «fdriftstid for vifte » i avanserte innstillinger
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-  Forutsetninger: 

- Årsaker: 

 •  Én eller flere av temperaturgiverne T1/T2/T3/T4 som er koblet til TAC-kretsen og montert på varmeveksleren, er defekt eller 
ikke tilkoblet. Disse giverne er en forutsetning for shuntstyringen og frostbeskyttelsesprosessen.

-  Konsekvenser:

- Forutsetninger: 

  •  Bare med alternativet vannvarmebatteri (NV eller BA)

- Årsaker:  

 •  Temperaturgiver T7, som er montert på batteriet og koblet til TAC-kretsen, er defekt (åpen eller kortsluttet) eller ikke 
tilkoblet. 
Denne skal beskytte det interne vannbatteriet mot frost. Åpne treveisventilen og lukk sirkulasjonspumpens kontakt for 
sikkerhets skyld.

- Konsekvenser:

8.8 TYPE 9: ALARM SOM INDIKERER EN FEIL PÅ TEMPERATURGIVER T1/T2/T3/T4

8.9 TYPE 10: ALARM SOM INDIKERER EN FEIL PÅ TEMPERATURGIVER T7

TAC-styrekort

ALARMUTGANG AL dPa-UTGANG ALARM-LED Vifter

Alarmstatus / PÅ Stoppet

Manuell tilbakestilling er obligatorisk.

TAC-styrekort

ALARMUTGANG AL dPa-UTGANG ALARM-LED Vifter

Alarmstatus / PÅ /

Manuell tilbakestilling er obligatorisk.

I brukergrensesnittet TACtouch

Kode Tekst på skjermen Nivå

T.10 Giver T1 frakoblet. 3

T.11 Giver T1 kortsluttet. 3

T.20 Giver T2 frakoblet. 3

T.21 Giver T2 kortsluttet. 3

T.30 Giver T3 frakoblet. 3

T.31 Giver T3 kortsluttet. 3

T.40 Giver T4 frakoblet. 3

T.41 Giver T4 kortsluttet. 3

I brukergrensesnittet TACtouch

Kode Tekst på skjermen Nivå

T.40 Giver T7 frakoblet. 3

T.41 Giver T7 kortsluttet. 3
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- Forutsetninger: 

  • Bare for GLOBAL LP- eller CLASS-aggregatet

- Årsaker:  

 •  Kondensnivået er høyere enn den angitte innstillingen (ca. 1,5 cm). 
Den kan også aktiveres hvis pumpen mangler eller er defekt 

- Konsekvenser:

Når den aktiveres, stanser tillufts- og avkastviftene. Alarmen tilbakestilles automatisk når vannivået i 
kondenspannen er lavere enn børverdien, og viftene starter da igjen automatisk.

- Forutsetninger: 

  • Bare med ettervarme, etterkjøling eller frikjøling med varmehjul eller modulerende bypass (ekstrautstyr).

- Årsaker:

 •  Temperaturgiver T5, som er plassert i tilluftskanalen og koblet til TAC-kretsen, er åpen eller har kortsluttet. Giveren brukes 
for å regulere ettervarme- eller etterkjølingsfunksjonen, for å styre komforttemperaturen på T5 eller for å styre den øvre 
og nedre grensen for tilluftstemperatur ved styring av komforttemperatur på T2.

- Konsekvenser:

8.10 TYPE 10 BIS: DRENERINGSPUMPEALARM

8.11 TYPE 11: ALARM SOM INDIKERER EN FEIL PÅ TEMPERATURGIVER T5

TAC-styrekort

ALARMUTGANG AL dPa-UTGANG ALARM-LED Vifter

Alarmstatus / PÅ
Stanset hvis SERVICESTOPP 

VIFTE

Automatisk tilbakestilling: ja

TAC-styrekort

ALARMUTGANG AL dPa-UTGANG ALARM-LED Vifter

Alarmstatus / PÅ /

Manuell tilbakestilling er obligatorisk.

I brukergrensesnittet TACtouch

Kode Tekst på skjermen Nivå

T.50 Giver T5 frakoblet. 3

T.51 Giver T5 kortsluttet. 3

I brukergrensesnittet TACtouch

Kode Tekst på skjermen Nivå

R.10 Kondenskaret fullt. 3
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-  Forutsetninger: 

  • Bare med ettervarme (ekstrautstyr)

- Årsaker: 

 •  Børverdien for komforttemperatur kan ikke nås (faktisk temperatur er lavere enn børverdien i 15 minutter, eller i 30 minutter 
hvis komfort på T2 i stedet for T5 mens ettervarmen står på maks.).

-  Konsekvenser:

8.12 TYPE 12: ALARM SOM INDIKERER AT KOMFORTTEMPERATUREN ER FOR LAV I FORHOLD TIL 
BØRVERDIEN FOR TEMPERATUR

TAC-styrekort

ALARMUTGANG AL dPa-UTGANG ALARM-LED Vifter

/ / PÅ /

Automatisk tilbakestilling: ja

I brukergrensesnittet TACtouch

Kode Tekst på skjermen Nivå

S.50 Ettervarming – T° for tilluft for lav. 0
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- Forutsetninger: 

  • Bare med ettervarme (ekstrautstyr).

- Årsaker:  

 • For aggregater med PX: 

     Frostbeskyttelse velges bare med elektrisk forvarmebatteri (KWin) eller vannbårent forvarmebatteri (BAin) eller 
modulerende bypass. 
Med KWin eller BAin (ekstrautstyr): Ved visse temperaturbetingelser, målt i avkastluften etter varmegjenvinning, som 
indikerer at det interne, elektriske batteriet (KWin) eller det eksterne vannbatteriet (BAin) har nådd maksgrensen, tar TAC-
styringen over for å garantere frostbeskyttelse. 

     Hvis T° < angitt T°–1,5 °C i mer enn 5 minutter: Tilluften og avkastluften reduseres med 33 % ved luftmengdestyring eller 
behovsstyring, og med 25 %  
ved trykkstyring, i 15 minutter. 

 • For aggregater med RX: 

     Når utetemperaturen (giver T1) er lavere enn frostbeskyttelsestemperaturen (som standard T°AF -9 °C), bremses 
varmevekslerens rotasjonshastighet for å unngå frost. 

     Når T1 ≥ T°AF i 5 minutter, går hjulet tilbake til nominell rotasjonshastighet.

- Konsekvenser:

8.13 TYPE 13: ALARM SOM INDIKERER FROSTBESKYTTELSESVARSEL FOR VARMEVEKSLEREN

TAC-styrekort

ALARMUTGANG AL dPa-UTGANG ALARM-LED Vifter

/ / PÅ /

Automatisk tilbakestilling: ja

I brukergrensesnittet TACtouch

Kode Tekst på skjermen Nivå

A.10 Frostbeskyttelse – reduserte luftmengder 2
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-  Forutsetninger: 

  •  Frostbeskyttelse velges bare med elektrisk forvarming (KWin) eller vannbåren forvarming (BAin) eller modulerende bypass.

- Årsaker: 

 •  Med KWin eller BAin (ekstrautstyr): Ved visse temperaturbetingelser, målt i avkastluften etter varmegjenvinning, som 
indikerer at det interne, elektriske batteriet (KWin) eller det eksterne vannbatteriet (BAin) har nådd maksgrensen, tar TAC-
styringen over for å garantere frostbeskyttelse. 

     Hvis T° < -5 °C i 5 minutter, stoppes viftene.

 •  Med modulerende bypass ved frostbeskyttelse («A-FREEZE» eller «AF+FREECOOL» i de avanserte innstillingene) indikerer 
denne alarmen at avtrekkslufttemperaturen ved varmevekslerutgangen (T3-giveren) ikke har vært høyere enn 1 °C i 15 
minutter etter at bypasspjeldet ble åpnet 100 %.

-  Konsekvenser:

8.14 TYPE 14: ALARM SOM INDIKERER FROSTBESKYTTELSESVARSEL – VIFTER STANSET T°

TAC-styrekort

ALARMUTGANG AL dPa-UTGANG ALARM-LED Vifter

Alarmstatus / PÅ Stoppet

Manuell tilbakestilling er obligatorisk.

- Forutsetninger: 

  • Bare for RX-aggregater

- Årsaker:  

 •  Denne alarmen indikerer at hjulets rotasjonshastighet har vært lavere eller høyere enn 15 % av børverdien for hastighet i mer 
enn 5 minutter

- Konsekvenser:

8.15 TYPE 14 BIS: ALARM SOM INDIKERER EN FEIL MED VARMEVEKSLERENS ROTASJONSHASTIGHET

TAC-styrekort

ALARMUTGANG AL dPa-UTGANG ALARM-LED Vifter

Alarmstatus / PÅ Stoppet

Manuell tilbakestilling er obligatorisk.

I brukergrensesnittet TACtouch

Kode Tekst på skjermen Nivå

A.11 Frostbeskyttelse – vifter stoppet 3

I brukergrensesnittet TACtouch

Kode Tekst på skjermen Nivå

B.30 Feil turtall for varmeveksler 3
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- Feilsøking: 

A – Visuell mekanisk kontroll:

1. Kontroller at det grønne gummibeltet midt i aggregatet er godt strammet. Bytt ut hvis det er ødelagt.

2. Kontroller koblingen mellom motorakselen og remskiven; skru fast de to skruene ved behov.

3. Kontroller at ledningene til motoren ikke er skadet (8 ledninger: rød, rød-hvit, svart, svart-hvit, grønn, grønn-hvit, gul, 
gul-hvit).

B – Videre feilsøking

1. Forsikre deg om at versjonen av styrekortet TAC er den nyeste som er tilgjengelig på nettsiden. 

2. Kontroller rotorens gjeldende omdreiningshastighet (RPM) i forhold til børverdien, som under normale forhold (ingen 
frikjøling og ingen frostbeskyttelse) er 10 RPM.

3. Hvis den faktiske hastigheten er under 9,8 RPM (men >0), må du redusere parameteren «rotorhastighet ved 10 V» i 
produktinnstillingene til den faktiske hastigheten ligger på mellom 9,8 og 10,2 RPM.

4. Hvis den faktiske hastigheten er over 10,2 RPM, må du øke parameteren «rotorhastighet ved 10 V» i 
produktinnstillingene til den faktiske hastigheten ligger på mellom 9,8 og 10,2 RPM.

5. Feedback for rotor: Kontroller inngangen for rotorhastighet (se koblingsskjema i punkt 4): lukket når magneten på 
rotoren er foran magnetbryteren. Ellers må den åpnes.

5.1. Hvis ikke, kontroller umiddelbart impedansen ved giverutgangen: Hvis 0 Ohm når magneten er fremst og uendelig 
når den er lengst unna, er giveren i orden og styrekortet må byttes ut. Ellers må magnetgiveren byttes ut.

6. Kontroll av rotorhastighet fra TAC-styrekortet: Kontroller at ledningen fra DO2 går slik den skal til stegmotoren  PWM1-
inngang (se følgende punkt).

7. Kontroller stegmotoren : 

7.1 Kontroller at forrige ledning fra styrekortet DO2 er skikkelig tilkoblet til «PWM1»-inngangen.

7.2 Kontroller +24 V DC ved GND +24 V-kontaktene til stegmotoren. Hvis ikke, kontroller 24 V DC-
strømforsyningen og kabelen mellom den og driveren.

7.3 Kontroller den elektriske tilkoblingen mellom driveren og motoren.

7.4 Hvis den røde lampen på stegmotoren blinker, betyr det at det har oppstått en alarm.

Kontroller først og fremst at støtten til stegmotoren er skikkelig tilkoblet til rotorrammen med en gul-grønn beskyttende 
jordingskabel.

7.4.1 Hvis ikke, må den kobles til, og det er tryggest å bytte ut stegmotoren og styrekortet.

7.4.2 Hvis ja, prøv med en annen driver. Hvis den fortsatt blinker, prøv med en annen motor.

OBS! Når stegmotoren byttes ut, må DIP-switchen plasseres i samme posisjon som før. Det er bare DIP-switch 1 som har 
effekt, og den brukes til rotasjonsretning.
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- Forutsetninger: 

  • Bare med alternativ for etterkjøling.

- Årsaker:  

 •  Børverdien for komforttemperatur kan ikke nås (faktisk temperatur er lavere enn børverdien i 15 minutter, eller i 30 minutter 
hvis komfort på T2 i stedet for T5 mens etterkjølingen står på maks.).

- Konsekvenser:

8.16 TYPE 15 BIS: ALARM SOM INDIKERER AT KOMFORTTEMPERATUREN ER FOR HØY I 
FORHOLD TIL BØRVERDIEN FOR TEMPERATUR

TAC-styrekort

ALARMUTGANG AL dPa-UTGANG ALARM-LED Vifter

/ / PÅ /

Automatisk tilbakestilling: ja

I brukergrensesnittet TACtouch

Kode Tekst på skjermen Nivå

S.60 Etterkjøling – T° for tilluft for høy. 0
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-  Forutsetninger: 

  • Bare med alternativ for ettervarme eller -kjøling.

- Årsaker: 

 •  Denne alarmen indikerer at tilluftstemperaturen (T5) er lavere enn 5 °C. Viftene stanser i 1 minutt. 
Alarmen kan konfigureres via de avanserte innstillingene og er slått av som standard.

- Konsekvenser:

-  Forutsetninger: 

  Bare med vannbåren ettervarme internt i aggregatet (NV), eller eksternt (BA).

- Årsaker: 

Indikerer at vannbatteriets frostbeskyttelsestemperatur er lavere enn 4 °C (kan konfigureres i de avanserte 
innstillingene. Det er viktig å redusere denne innstillingen for BAin-batterier dersom det er tilsatt frostvæske i mediet). 
Treveisventilen åpnes automatisk 100 % i 15 minutter og pumpekontakten lukkes (utgang DO7, se punkt 4.1, figur 1). Hvis 
luftbehandlingsaggregatet går, utløses alarmen etter to minutter for et forvarmebatteri og umiddelbart for de andre typene. 
Hvis luftbehandlingsaggregatet ikke går, utløses alarmen etter fem minutter.

- Konsekvenser:

8.17 TYPE 16: ALARM SOM INDIKERER AT TILLUFTSTEMPERATUREN ER FOR LAV

8.18 TYPE 17: ALARM SOM INDIKERER FROSTBESKYTTELSESVARSEL FOR VANNBATTERIER

TAC-styrekort

ALARMUTGANG AL dPa-UTGANG ALARM-LED Vifter

Alarmstatus / PÅ Stoppet

Manuell tilbakestilling er obligatorisk.

TAC-styrekort

ALARMUTGANG AL dPa-UTGANG ALARM-LED Vifter

Alarmstatus / PÅ Stoppet

Manuell tilbakestilling er obligatorisk.

I brukergrensesnittet TACtouch

Kode Tekst på skjermen Nivå

A.40 Frostbeskyttelse for intern ettervarmer (NV) 3

A.41 Frostbeskyttelse for vannbåren ettervarmer (EBA+) 3

A.42 Frostbeskyttelse for vannbåren etterkjøler (EBA-) 3

A.43 Frostbeskyttelse for vannbårent reversibelt batteri (EBA-) 3

I brukergrensesnittet TACtouch

Kode Tekst på skjermen Nivå

S.50 Ettervarming – T° for tilluft for lav. 0

S.65 T° tilluft for lav – vifte stoppet. 3
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-  Forutsetninger: 

  • PX-aggregater med modulerende bypass

- Årsaker: 

 •  Denne alarmen indikerer at det modulerende bypasspjeldet ikke har nådd den innstilte posisjonen innen ti sekunder. 
Den vanligste årsaken til dette er en defekt posisjonsgiver på shuntaktuatoren. Denne må i så fall skiftes. 
Andre grunner kan være at utgangen på styrekortet er skadet, noe som betyr at kortet må skiftes, eller en mekanisk 
blokkering, som kan oppdages ved visuell inspeksjon av bypassen.

- Konsekvenser:

8.19 TYPE 18: ALARM SOM INDIKERER FEIL POSISJON FOR DEN MODULERENDE BYPASSDELEN I 
FORHOLD TIL DEN INNSTILTE POSISJONEN

TAC-styrekort

ALARMUTGANG AL dPa-UTGANG ALARM-LED Vifter

Alarmstatus / PÅ Stoppet

Manuell tilbakestilling er obligatorisk.

I brukergrensesnittet TACtouch

Kode Tekst på skjermen Nivå

B.20 Feil posisjon for modulerende bypass. 3

Diagnostisk :  

Stopp enheten, foreta en tilbakestilling av alarmen, sjekk og korriger aktuatorkablingen til kontrollkortet, og kontroller deret-
ter at bypass kan bevege seg fysisk: koble IN3 til + 12V for å tvinge bypass å åpne. 
 
• Hvis bypass forblir i tett posisjon, må du kontrollere om det er noen mekanisk hindring som gjør at aktuatoren sitter fast, 
ellers: 
 - Enten må aktuatoren byttes ut 
 - Eller kontrollkortet må byttes ut 
 
• Hvis bypass åpnes helt: 
 - Gjør flere Lukk / åpne sykluser med IN3 for å prøve å reprodusere alarmen og sjekke omgåelsesposisjon i info 
    Meny. Hvis problemet ikke kan reproduseres, kan du prøve å øke fansen.  
 - Enten må aktuatoren byttes ut 
 - Eller kontrollbordet må byttes ut
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-  Forutsetninger: 

  •  Tidsgrensen må være innstilt på en verdi som er høyere enn 0.

- Årsaker: 

 •  Tidsgrensen for mindre vedlikehold er nådd.

Instruksjonene som gis i denne håndboken for 3-månedlig vedlikehold av aggregatet, må følges. Filtrene skal først og fremst 
rengjøres og skiftes ut.

Tilbakestill tiden for vedlikehold etter gjennomført vedlikehold. Alarmen tilbakestilles da automatisk og avgis igjen etter at 
tidsgrensen er nådd på nytt.

 Konsekvenser:

8.20 TYPE 19: ALARM SOM INDIKERER AT TIDSGRENSEN FOR MINDRE VEDLIKEHOLD ER NÅDD

TAC-styrekort

ALARMUTGANG AL dPa-UTGANG ALARM-LED Vifter

/ / PÅ /

Automatisk tilbakestilling: Via dedikert tilbakestilling

I brukergrensesnittet TACtouch

Kode Tekst på skjermen Nivå

M.10 VEDLIKEHOLDSALARM 1
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-  Forutsetninger: 

  • Aggregat med motstrøms varmeveksler.

- Årsaker: 

 •  Isen som danner seg inne i platevarmeveksleren, skaper et trykkfall som er for stort i forhold til gjeldende luftmengde. 
For at dette problemet skal kunne oppdages, må en Modbus-trykkgiver være montert på varmeveksleren, og regulering 
av viftehastighetene må være basert på luftmengde, ikke dreiemoment.

 •  Hvis problemet ikke kan oppdages som beskrevet ovenfor, kontrolleres tilluftstemperaturen, og dersom denne synker 
under 11 °C, antas det at dette skyldes isdannelse som gjør varmeveksleren mindre effektiv.

- Konsekvenser:

8.21 TYPE 20: ALARM SOM INDIKERER AT AVRIMING PÅGÅR

TAC-styrekort

ALARMUTGANG AL dPa-UTGANG ALARM-LED Vifter

/ / PÅ Tilluft stanset

Automatisk tilbakestilling: ja

I brukergrensesnittet TACtouch

Kode Tekst på skjermen Nivå

A.20 Avriming 1
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TAC-styrekort

ALARMUTGANG AL dPa-UTGANG ALARM-LED Vifter

/ / PÅ /

Automatisk tilbakestilling: ja

– Feilsøking: 

• Kontroller (i TACtouch) skjermbildet med 
kommunikasjonsgiverfeilene i meny/info: Modbus-
trykkgiveren som er i alarmtilstand har en feilteller som 
øker (hvis skjermbildet ikke vises, må du først gå til 
menyinnstillinger/fabrikkinnstillinger). Når giveren er 
identifisert, må du først kontrollere at den er til stede, 
ellers må konfigurasjonen endres for å fortelle kortet at 
den ikke er til stede. 

• Hvis giveren er til stede, må du kontrollere at adressen til 
hjulet stemmer. 

• Kontroller til slutt tilhørende statuslampe: grønn lampe 
betyr på, blinkende oransje betyr kommunikasjon. Hvis 
dette ikke stemmer for statuslampen, kan det skyldes at 
kabelen eller selve giveren er skadet. Kabling skjer i kjede 
fra kontakt RJ3 eller RJ4 for giverne 1 (CA-sett, tilluft) 2 
(CA-sett, avkast) og C (avriming), fra kontakt RJ2 for 
giver 5 (CP-modus, tilluft) og 6 (CP-modus, avkast). Se 
oversikt over TAC-kobling i punkt 4:

-  Forutsetninger: 

  • Aggregat med minst én konfigurert Modbus-trykkgiver.

- Årsaker: 

 • En eller flere av Modbus-trykkgiverne gir for mange kommunikasjonsfeil. 

Dette kan i sin tur skyldes følgende:

Fysisk fravær av en av de konfigurerte giverne.

En av giverne er ikke slått på: Kontroller PÅ-lampen på alle konfigurerte givere. Se installasjonshåndboken for Modbus-
trykkgiveren.

Feil på kabel

En av giveradressene er ikke riktig angitt: Kontroller innstillingshjulet for hver konfigurerte giver med tanke på funksjon. Se 
feilsøking nedenfor.

.

- Konsekvenser:

8.22 TYPE 21: ALARM SOM INDIKERER KOMMUNIASJONSFEIL FOR EN AV MODBUS-
TRYKKGIVERNE

I brukergrensesnittet TACtouch

Kode Tekst på skjermen Nivå

D.30 KOMMUNIKASJONSFEIL MODBUS-GIVER 1
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-  Forutsetninger: 

  • Tidsgrensen må være innstilt på en verdi som er høyere enn 0.

- Årsaker: 

 • Tidsgrensen for større vedlikehold er nådd.

Tidsgrensen for vedlikehold er nådd for 12-månedlig vedlikehold, må følges.

Tilbakestill tiden for større vedlikehold etter gjennomført vedlikehold. Alarmen tilbakestilles da automatisk og avgis igjen etter at 
tidsgrensen er nådd på nytt.  Tilbakestill også tiden for mindre vedlikehold.

 Konsekvenser:

8.23 TYPE 22: ALARM SOM INDIKERER AT TIDSGRENSEN FOR STØRRE VEDLIKEHOLD ER NÅDD

TAC-styrekort

ALARMUTGANG AL dPa-UTGANG ALARM-LED Vifter

/ / PÅ /

Automatisk tilbakestilling: Via dedikert tilbakestilling

I brukergrensesnittet TACtouch

Kode Tekst på skjermen Nivå

M.11 MAJOR MAINTENANCE ALARM 1
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8.24 VVX-TABELL
På styrekortet brukes «VVX Type» for å definere type aggregat.  Ved utskifting av styrekort må VVX-type konfigureres 
i produktinnstillingsmenyen.  Produktinnstillingsmenyen brukes for å aktivere konkrete funksjoner eller endre 
standardinnstillinger. Dette må gjøres av en autorisert tekniker. En kode og spesialopplæring kreves for å få tilgang til 
denne menyen. Tabellen nedenfor er gyldig for styreenheter, generasjon TAC.

GLOBAL LP
(Aluminium)

04

06 886544

08 886546

10 886548

12 886558

13 886550

14 886552

16 886554

18 886556

GLOBAL LP
(Kompositt)

02 886500

04 886502

06 886504

08 886506

10 886508

12 886518

13 886510

14 886512

16 886514

18 886516

GLOBAL PX
(Aluminium)

05 885524

06 885546

08 885526

10 885528

12 885530

13 885532

14 885534

16 885536

18 885544

20 885538

24 885540

26 885542

GLOBAL PX
(Kompositt)

05 885500

06 885522

08 885502

10 885504

12 885506

13 885508

14 885510

16 885512

18 885520

20 885514

24 885516

26 885518

GLOBAL RX
(Aluminium)

05 881572

08 881550

10 881552

12 881554

13 881556

14 881558

16 881560

18 881562

20 881564

24 881566

26 881568

GLOBAL RX
(Kompositt)

05 881524

08 881502

10 881504

12 551506

13 881508

14 881510

16 881512

18 881514

20 881516

24 881518

26 881520

GLOBAL RX TOP
(Aluminium)

05 881054

08 881056

12 881060

13 881066

14 881062

16 881064

GLOBAL RX TOP
(Kompositt)

05 881018

08 881020

10 881022

12 881024

13 881030

14 881026

16 881028

GLOBAL PX TOP
(Aluminium)

05 887512

08 887514

10 887516

12 887518

14 887520

GLOBAL PX TOP
(Kompositt)

05 887500

08 887502

10 887504

12 887506

14 887508

18 887510
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9.0 Parametere/skjema for igangkjøring 
Noter alle relevante innstillinger for installasjonen din i denne tabellen. Oppbevar dokumentet lett tilgjengelig, slik at 
du har det for hånden hvis du må kontakte oss angående et problem.

9.1 HOVEDPARAMETERE ETTER IGANGKJØRING

1 GLOBAL-modell:

2 Driftsmodus:
 O    Konstant luftmengde          

 O    Behovsstyring          

  O    Konstant dreiemoment

  O    Konstant trykk

3 Konstant luftmengde:

K1 =   O [m³/h] O [l/s]

K2 =   O [m³/h] O [l/s]

K3 =   O [m³/h] O [l/s]

4 Konstant dreiemoment:

K1 = % dreiemoment

K2 = % dreiemoment

K3 = % dreiemoment

5 Behovsstyring:

Vmin. = V

Vmaks. = V

m³ /h %TQ  Vmin. =   O [m³/h]    O [l/s]
m³ / h%TQ  Vmaks. 

=
  O [m³/h]    O  [l/s]

% on K3 = %

6 Konstant trykk:
Angitt Pa =   O  [V]    O  [Pa]

% on K3 = %

7 Forhold avkast/tilluft: %

8
Trykkalarm 
(ikke for trykkstyringsmo-
dus)

Aktivert?
O    Ja O    Nei

O    Automatisk O    Manuell

Initiering:

Tilluft:   O [m³/t] O [l/s] O [Pa]

Avkast:   O [m³/t] O [l/s] O [Pa]

9 Hvis KWin-alternativ: T° KWin = °C

10 Hvis KWout-alternativ T° KWout = °C

11 Hvis NV-alternativ: T° NV = °C
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Noter alle endringer av parameterinnstillinger (bruk bare én rad per parameter:

9.2 ENDRINGSLOGG

Parameternavn
Innstilling før 

endring
Innstilling for 
endring nr. 1

Dato for endring 
nr. 1

Innstilling for 
endring nr. 2

Dato for endring 
nr. 2



    EC DECLARATION OF CONFORMITY 
 

Manufacturer (and where appropriate his authorized representative): 
Company: Swegon Operations Belgium 

Address: Parc-industriel de Sauvenière 102 Chaussée de Tirlemont 
B5030 Gembloux 

 
Hereby declares that: 
Following product range(s): GLOBAL PX (TOP) / GLOBAL RX (TOP) / GLOBAL LP / 

CLASS UNIT / MURAL 
 

Complies with the requirements of Machinery Directive 2006/42/EC (LVD 
included) 

Complies also with applicable requirements of the following EC directives: 
2014/30/EU EMC 

2009/125/EC Ecodesign (Regulation nr 1253/2014 – LOT 6) 

2011/65/EU RoHS 2 (including amendment 2015/863/EU – RoHS 3) 
 

Authorized to compile the technical file: 
Name: Nicolas Pary 

Address: Parc-industriel de Sauvenière 102 Chaussée de Tirlemont 
B5030 Gembloux 

 
Signature: 
Place and date: Gembloux 2021-03-15 

 
Signature: Name: Jean-Yves Renard 

Position: R&D Director 
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