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Montering av CI 50

Styrningen består av en manöverpanel (fig. 2) och en 
12 m lågspänningsledning. Styrningspaketet medföljer 
aggregatet. Lågspänningsledningen ska läggas mellan 
aggregatet och manöverpanelen. 
Manöverpanelen är anpassad till ELKO-
monteringssystemet och kan monteras både infällt i 
dubbel väggbox och utanpåliggande med hjälp av 18 
mm dubbelt hölje på väggen. Vid infälld montering 
rekommenderas att man drar ledningen i 20 mm 
elledningsrör.
Tilläggsbox Silver Art.nr. 09381
Tilläggsbox Vit Art.nr. 09382

Ledningen klickas in i kontakt baktill på brytarenheten 
(fig. 1) och in i kontakt på översidan av aggregatet. Det 
går att koppla in två styrpaneler till varje aggregat.

Lågspänningsledningen måste ligga minst 
30 cm från 230 V ledningen. Vid infälld 
montering, dra ledningen i 20 mm elled-
ningsrör.

Vid bruk av flere paneler måste switch nr. 3 
ställas på olika värden på varje panel.
OFF  = PANEL 1
ON  = PANEL 2
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Fig. 1
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ON

Larm

Filtervakt
Vid behov av filterbyte kommer                          att blinka. Byt filter och nollställ filtervaktalarmet genom 
att ställa temperaturen på 20 grader, och trycka på       och       samtidigt.
Nu börjar filtervakttimern om på nytt.
Ställ in önskad tillufttemperatur på nytt.

Överhettningstermostat
Om överhettningstermostaten (manuell återställning) löst ut kommer det larm på panelen                         . 
Då måste man först trycka på Reset-knappen inne i aggregatet (se manual för aggregat), sedan ställa 
temperaturen på 20 grader och därefter trycka på        och       samtidigt.
Ställ in önskad tillufttemperatur på nytt.

Fabriiksinställing dipswitch
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Panelöversikt
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Pos. Beskrivning Färg Pos. Beskrivning Färg

1 Indikering larm Röd 8 Bryter ökad fläkthastighet

2 Indikering hastighet, Grön 9 Bryter reducerad fläkthastighet

3 Indikering hastighet Grön 10 Bryter reducerad tilluftstemperatur

4 Indikering hastighet Grön 11 Bryter ökad tilluftstemperatur

5 Indikering filterbyte Gul 12 Brytare forcering

6 Indikering eftervärme aktiv 
(elementvärmare)

Gul 13 Indikering inställd temperatur
(tabell nästa sida)

Röd

7 Indikering eftervärme  AV/PÅ Grön

Alla referenser (tal i cirkel) i denna manual hänvisar till illustrationen på denna sidan
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Eftervärme AV/PÅ 
AV:
Tryck upprepade gånger för att komma till bild 

nedanför:

T r y c k in och håll inne tryck samtidigt på   
 i 3 sekunder.

Deaktiverad:
(inget ljus)

För aggregat med roterande värmeväxlare kan nu 
temperaturen ställes med att bruka + och  -  
knapp. Önskad temperatur regleras med hjälp av rot-
orn. Eftervärmen vil INTE gå på.

PÅ:

Tryck in och håll inne tryck samtidigt på

Aktiverad: 
(ett ljus)

 Tryck     och       for val av önsked temperatur  
 (se tabell under).

Betjäning - CI 50
Inreglering (traforeglerad fläkt)

Innan dörren öppnas på luftbehandlingsag-
gregatet: Stäng av värmen, låt fläktarna gå 
tre minuter för att transportera bort varm 
luft, stäng av strömmen till aggregatet och 
vänta 2 minuter innan dörrarna öppnas.

Aggregatets hastighet på steg normal måste ställas 
in till den spänning som finns angivet i schemat 
Dokumentation av ventilationsdata, som medföljer 
ventilationsritningarna från ansvarigt, projekterande 
företag. Lokalisera injusteringsregelaget (se 
aggregatets dokumentation). Ställ brytaren i önskat 
läge till varje fläkt. Det går att välja på brytaren 
mellan fabriksinställning 150V, lägsta inställning (-) 
120V eller högsta (+) 170V, se Fig. 1. Om man önskar 
andra luftmängden måste man koppla om direkt på 
transformator.

STEG 2 Standard

- 120V

Fabrik 150V

+ 170V

Steg 1 och 3 har fasta trafoinnställningar, se 
kopplingschema för at finna voltvärde. Dessa kan och 
ändras vid at koppla om, men då direkt på trafo.
Aggregatet styrs från en separat monterad styrnings-
brytare - CI  50.
Beroende på driftsituationen ställs fläkthastigheten in 
på önskad nivå.
- Steg 1: När det inte är lika stort behov av  
 ventilation som i normala fall. Skal  
 inte användas när det finns perso  
 ner i byggnaden.
- Steg 2: Normal driftsventilation. I den här 

ställningen körs anläggningen 
dagligen.

- Steg 3 : Används när det finns behov av 
 ökad (forcerad) ventilation i våtrum  
 eller i hela lokalen.
Får användas under och en stund efter t.ex. dusch eller 
torkning av kläder för att undvika kondens i kanalerna.
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Fig. 1  Inregleringsbrytare

!

Forcering av ventilation

Tryck   = 30 minuter

Tryck  = 60 minuter

Tryck  = 90 minuter

Efter några sekunder går ljuset tillbaka till normalt 
läge och ett blinkande ljus visar vilken hastighet 
aggregatet hade före forcering. Aggregatet 
återvänder till denna hastighet när 
forceringen är avslutad: Vid forcering står 
aggregatet på steg 3.  
Trykk for å deaktivere.
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X 23°C

X X 24°C

X 25°C

Fabrikkinstilling
Lysdiode aktivertX

Eksempel: Innstillt på 20°
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Hastighetsreglering - Aggregat med EC-fläkt

Hastighetslampan måste lysa för den aktuella hastigheten.

Välj hastighet 2
Tryck temperaturen till max (250C) med knapp

Tryck in knapp och knapp samtidigt.

Nu ska lysdioderna längst till höger och till vänster på temperaturskalan lysa.

Nu kan man hastigheten för tilluftsfläkten ställas in med knapparna 

och    enligt schemat nedan.

Nu är du färdig med inställningen för tilluftsfläkt (M1).

Tryck/håll på knapp 

Nu ska lysdioden längst till höger och de två längst till vänster lysa.

Nu kan hastigheten på frånluftsfläkten ställas in med knapparna 

och   enligt schemat nedan.

Nu är du färdig med inställningen för frånluftsfläkten.

Tryck/håll på knapp 

Nu går den tillbaka till normalt. Justeringen är färdig på hastighet 2.

och knapp  på en gång.

och knapp  på en gång.
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Exempel:  När hastighet 2 är ställt till 6V

Led 
nr

Hastighet 1 (V) Hastighet 2 (V) Hastighet 3 (V)

7 4,0 9,0 10,0

6 3,5 8,0 9,5

5 3,0 7,0 9,0

4 2,5 6,0 8,5

3 2,0 5,0 8,0

2 1,5 4,0 7,5

1 1,0 3,0 7,0

Fabriksinställningär:  5 - 7,5 - 10Volt 
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