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1. Om detta dokument 
1.1 Revisionshistorik 
 

Version Datum Ändringar Sektion Sidor 

1.0 2010-12-02 Nytt dokument --- --- 

     

 
 

1.2 Referensdokument 
 

Dokumenttitel Dokumenttyp Dokumentnr 

Climatix Controllers POL6XX Basdokumentation CB1P3903en 

Processenheter, POL63y.XX/XXX Datablad CB1Q3230sv 

Expantionsmodul AHU med 14 I/O, POL955.XX.XXX Datablad CB2N3262sv 

BACnet/IP communication with POL908.00/XXX 
 

-Integration guide 
-Objects 

CB1J3962en 
CB1Y3963en 

Kommunikationsmodul BACnet IP, POL908.00/xxx Datablad CB1Q3933sv 

LON communication with POL906.00/XXX -Integration guide 
-SNVTs 

CB1J3964en 
CB1Y3965en 

Kommunikationsmodul LON, POL906.00/XXX  Produktblad CB1Q3931sv 

MODBUS communication, slave mode -Integration guide 
-Reference addresses 

CB1J3960en 
CB1Y3961en 

Kommunikationsmodul MODBUS, POL902.00/XXX Datablad CB1Q3934sv 

 

1.3 Anvisningar och omfattning 
Detta dokument är baserat på den kompletta basdokumentationen för Climatix™ styrsystem. 

Innehållet är utvalt på ett sådant sätt att den skall skall ge en grundläggande information på 

operatörsnivå i samband med driftssättning av VoltAir System® standardstyr. Dokumentet 

skall även ge möjlighet till handledning för operatören efter eventuella anläggningsspecifika 

ändringar och anpassningar i parameterlistor utförda av styr och reglertekniker.  

 

Ändringar i parameterlistor och konfiguration skall alltid utföras av behörig styr och regler-

tekniker utifrån anvisningarna i den kompletta basdokumentationen.  

 



2009-11-15                                                     Sida 4 av 42            Operatörsguide_VS_standardstyr-1_2.doc 
 

Manöverpanel HMI 
 

1.4 Extern manöverpanel (DM) 
 

Den externa manöverenhetmanöverpanelen har följande betjäningselement: 

 
 
1. Skärm 

Visning av menyer, parametrar, parametervärden, manövrer etc. 
 

2. Inställningsratt 
  Välj menyer, parametrar, parametervärden: Vrid. 

 Ändra parametervärden: Vrid. 
 Gå till undernivåer eller inställningssidor: Tryck. 
 Stäng inställningssidor och tillämpa ändrade värden: Tryck. 
 Gå till sida för lösenordshantering: Håll intryckt. 

 
3. ESC-knapp 
  Gå till nästa högre nivå: Tryck. 

 Stäng inställningssidor och makulera ändrade värden: Tryck. 
 Gå till manöverpanelens huvudsida: Håll intryckt. 
 Återgå till föregående sida (efter att du har gått till sidan för lösenordshante-

ring via inställningsratten): Tryck. 
 Återgå till föregående sida (efter att du har gått till huvudmenyn med Info-

knappen): Tryck. 
 

Betjäningselement 
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4. Larmknapp 
 Lysdiod: 

 Av: Inget larm. 
 Blinkar: Pågående larm. 
 Lyser konstant: Pågående kvitterat larm. 
Tryckknapp: 
 Gå till senaste larm. 
 Gå till larmlista (visar pågående larm samt kvittering/återställning av larm). 
 Gå till larmhistorik. 
 Gå till larminställningar. 
  

 
Mer information om larm finns i kapitel 9 Larmhantering 
 
 
5. Info-knapp 
  Gå till huvudmenyn samt växla mellan huvudmeny och startsida: Tryck. 

  
 
Skärmlayout: 

a Aktuell behörighetsnivå: 
– Ingen symbol: Ingen behörighetsnivå. 
– 1:a nyckeln: behörighetsnivå 6. 
– 2:a nyckeln: behörighetsnivå 4. 
– 3:e nyckeln: behörighetsnivå 2. 

b Titel för visade sidor. 
c 7: Nummer på markerad rad; 16: Totalt antal rader på sidan. 
d Sidan innehåller ytterligare rader ovanför som visas vid rullning uppåt. 
e Sidan innehåller ytterligare rader nedanför som visas vid rullning nedåt. 
f Ytterligare en nivå nedanför denna rad som du kan gå till. 
g Markerad rad. 
 

 
 

 
 
 

  

På navigeringsrader visas alternativet mot svart bakgrund när det markeras. Framför 
navigeringspilen visas aktuellt värde för alternativet. 

Mer information 

Skärm 

Navigeringsrader 
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Navigering: 
 Markera raden: Vrid inställningsratten. 
 Gå till underliggande nivå: Tryck på inställningsratten. 
 

 

Alternativet visas mot svart bakgrund även vid visning i skrivskyddat läge. Aktuellt vär-
de för alternativet visas. 

 

Parameternamn och aktuellt värde visas mot svart bakgrund. 

Inställning av värde: 
 Markera raden: Vrid inställningsratten. 
 Växla inställningssida: Tryck på inställningsratten. 
 Ställ in parametervärde: Vrid inställningsratten. 
 Stäng inställningssidan och tillämpa ändrat parametervärde: Tryck på inställnings-

ratten. 
 Stäng inställningssidan utan att tillämpa ändrat parametervärde: Tryck på ESC. 
 
När endast ett värde är valbart: 

 

På raden med en bock framför (Fire Setpoint) visas inställt värde. Ändra värdet så här: 
 Välj nytt värde: Vrid inställningsratten. 
 Tillämpa det nya värdet och stäng inställningssidan: Tryck på inställningsratten. 

eller  
 Behåll det gamla värdet och stäng inställningssidan: Tryck på ESC-knappen. 
 
När flera värden är valbara: 

 

På raderna med en bock framför visas inställt värde. Ändra värdet så här: 
 Välj nytt värde: Vrid inställningsratten. 
 Markera eller avmarkera värde: Tryck på inställningsratten. 
 Tillämpa det nya värdet:  

– Välj Klar: Vrid inställningsratten. 
– Välj Klar: Tryck på inställningsratten. 
eller  

 Behåll det gamla värdet och stäng inställningssidan: Tryck på ESC-knappen. 
 

Visningsrad 

Inställningsrad 

Inställning av diskreta pa-
rametervärden 

Inställning av analoga pa-
rametervärden 
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På skalan visas det minsta och största värdet som kan ställas in.  
Ändra inställt värde: 
 Ändra värdet under pilen : Vrid inställningsratten. 
 Flytta pilen åt vänster: Vrid ratten i steg om 10  

(9--->0 eller 0--->9). 
 Flytta pilen åt höger. Vrid inte ratten på minst en sekund. 
 Tillämpa det nya värdet och stäng inställningssidan: Tryck på inställningsratten. 

eller  
 Behåll det gamla värdet och stäng inställningssidan: Tryck på ESC-knappen. 
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2. Funktioner 
2.1 Generella funktioner 
2.1.1 Allmänt 
 

I det här avsnittet beskrivs övergripande funktioner i applikationen. 
Vid ”förutsättningar” finns ibland tecknen ”<>”, dessa betyder ”skilt från”. Exempel ”xxx 
<> Nej” betyder att den aktuella parametern måste ha ett annat värde än ”Nej”. 

Inga. 

Huvudmeny > Generella funk. 

Parameter Värde Funktion 

Sommar-vinter läge – Sommar 
– Vinter 

Visar aktuell status för sommar- och vinterdrift. 
Gå till sidan för parameterinställning av som-
mar/vinter-omställning. 

Manuell drift  
 
 
 
 
 
– Auto 
 
– Manuell 

Visar om någon av utgångarna inte är i autoläge 
(styrning via manöverpanelen), om någon givare är 
inaktiverad eller om driftläget inte är inställt på auto-
matisk drift. 
Gå till sidan för alla inställningar, till exempel larm-
klass för aktiverat manuellt larm. 
– Autoläge: Inget objekt styrs manuellt eller är inakti-

verat. 
– Manuellt läge: Minst ett objekt styrs manuellt eller 

är inaktiverat. 

Aktivera manu.larm  
– Nej  
– Ja 

Aktiverar larm om Manuell drift = Manuell. 
– Inget larm. 
– Larm aktiverat. 

Aktivera komm.test  Funktionen är inte tillgänglig. 

Kommunikationstest  Funktionen är inte tillgänglig. 
 
 

2.1.2 Sommar/vinter-läge 
 

Inga. 

Kriterier för sommar- eller vinterdrift, baserat på olika faktorer (fysisk ingång, datum, 
temperatur). Denna information krävs för frånslagning av befuktning sommartid (tillval), 
omställning av Combi Coil samt omställning av temperaturreglering (Temp. reglertyp = 
Rum SoVi eller Frl.l SoVi). 

Fysisk ingång för omställningen (Huvudmeny > Konfiguration > Konfiguration 1 > So/Vi 
ingång = Ja) har högsta prioritet (Signal 1 = Sommar). 

Temperatur eller datum kan påverka omställningen, beroende på parameterinställning. 
Om båda kriterierna har valts måste båda vara uppfyllda. Om inget kriterium har valts 
görs ingen omställning, utan anläggningen är i konstant vinterdrift. 

Förutsättningar 

Parameter 

Förutsättningar 

Funktion 
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Huvudmeny > Generella funk. > Sommar-vinter läge 

Parameter Värde Funktion 

Status  
– Vinter 
– Sommar 

Status för sommar/vinter-omställning: 
– Vinterdrift aktiverad. 
– Sommardrift aktiverad. 

So/Vi ingång  
 
 
– Vinter 
– Sommar 

Status för fysisk ingång för omställning. Gå till inställ-
ningssidan för digitala ingångar för ändring av t ex 
polaritet. 
– Vinterdrift aktiverad: Signal 0. 
– Sommardrift aktiverad: Signal 1. 

Utetemp. dämpad  Dämpad uteluftstemperatur. 

Datum/Tid sommar *.*   *:* Ställ in datum och tid för omställning till sommardrift. 
Exempel:  
23:30    01.Apr ---> Omställning 1 april kl 23.30. 
– Endast asterisker (*.*   *:*): Omställningsdatum till-

lämpas inte; omställning baseras på temperatur. 
– Giltig tidsangivelse: 

*:* ---> 00:00 
*:20 ---> 00:20 
10:* ---> 10:00 

– Datumangivelse: 
Giltig: Ex.15.Maj. 
Ej giltig månadsvis: Jämn/ojämn. 

Datum/Tid vinter *.*   *:* Ställ in datum och tid för omställning till vinterdrift.  
Exempel: 
10:40:00 PM    01.Okt ---> Omställning 1 oktober kl 
22.40. 
Obs! Se parametern Datum/Tid sommar. 

Tidskonstant  0…36000 [h] Tidskonstant för beräkning av dämpad uteluftstempe-
ratur (fastställd för denna period). Ställ in detta värde 
på 0 under en kort period för återställning av dämpad 
uteluftstemperatur, eller för att använda aktuell 
uteluftstemperatur. 

Utetemp.sommar -64...64 [°C] Växlar till sommardrift när dämpad uteluftstemperatur 
överstiger detta värde. 

Utetemp.vinter -64...64 [°C] Växlar till vinterdrift när dämpad uteluftstemperatur 
understiger detta värde. 

Parameter
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2.2 Driftläge 
2.2.1 Allmänt 
 

Visning och inställningar för funktioner som används för att styra anläggningen till öns-
kat driftläge. Anläggningen kan styras även via manöverpanelen. 

Inga. 

Inga. 

Konfigurationen i Konfiguration 1 och Konfiguration 2 specificerar olika tillslagsmetoder 
för anläggningen. 

Huvudmeny > Aggregat > Driftfunktioner 

Parameter Värde Funktion 
Aktuell  

– Av 
– Till/Komf 
– Ekonomi 
– Na 
– Osstp 
– Nattkyla 
– Stöddrift 
– TestTemp 
 
– SpjMotion 
– Brand 
 
– Stopp 
 
 
– Efterkyla 
– Uppstart 

Driftläge: 
– Frånslagen. 
– Komfortdrift. (Temperaturbörvärde komfort) 
– Ekonomidrift. (Temperaturbörvärde ekonomi) 
– Extra driftläge; används inte. 
– Optimal start (aktiverad optimeringsfunktion). 
– Nattkyla aktiverad. 
– Stöddrift; värme eller kyla aktiverad. 
– Temperaturtest aktiverad för uppdatering av kanal-

givartemperatur. 
– Brandspjällstest. 
– Brandläge (funktion beroende på parameterinställ-

ning för brandläge). 
– Anläggningen stoppad och spärrad (processenhet i 

startfas, konfigurering inte klar, larmklass fara, 
nödstopp). 

– Efterkylning. 
– Anläggningens startrutin aktiverad. 

Manuell styrning  
 
– Auto 
 
– Av 
– Steg 1 
 
– Steg 2  
 
– Steg 3 

Manuell drift via manöverpanel (möjlig endast när 
Tidstyrprog.funkt. <> Steg+Temp). 
– Autoläge: Anläggningen kan slås på via tidstyrpro-

gram, nattkyla etc. 
– Anläggningen frånslagen. 
– Anläggningsdrift i steg 1 (använder börvärde steg 1 

för analoga utgångar). 
– Anläggningsdrift i steg 2 (använder börvärde steg 2 

för analoga utgångar). 
– Anläggningsdrift i steg 3 (använder börvärde steg 3 

för analoga utgångar). 

Ändamål 

Förutsättningar 

Parameterinställningar 

Visning/inställningar 



2009-11-15                                                     Sida 11 av 42            Operatörsguide_VS_standardstyr-1_2.doc 
 

Parameter Värde Funktion 
Manuell styrning 
 

 
 
– Auto 
 
– Av 
– Ekon.St1 
 
– Komf.St1 
 
– Ekon.St2 
 
– Komf.St2 
 
– Ekon.St3 
 
– Komf.St3 

Manuell drift via manöverpanel (möjlig endast när 
Tidstyrprog.funkt. = Steg+Temp). 
– Autoläge: Anläggningen kan slås på via tidstyrpro-

gram, nattkyla etc. 
– Anläggningen frånslagen. 
– Anläggning i ekonomidrift i steg 1 (använder bör-

värde steg 1 för analoga utgångar). 
– Anläggning i komfortdrift i steg 1 (använder bör-

värde steg 1 för analoga utgångar). 
– Anläggning i ekonomidrift i steg 2 (använder bör-

värde steg 2 för analoga utgångar). 
– Anläggning i komfortdrift i steg 2 (använder bör-

värde steg 2 för analoga utgångar). 
– Anläggning i ekonomidrift i steg 3 (använder bör-

värde steg 3 för analoga utgångar). 
– Anläggning i komfortdrift i steg 3 (använder bör-

värde steg 3 för analoga utgångar). 
Tidstyrprogram – Av 

– Steg 1…Steg 3 
Visar aktuell manöver för tidstyrprogram (endast om 
Tidstyrprog.funkt. = Steg). 
Går till sidan för parameterinställning av tidstyrpro-
gram. 

Tidstyrprogram – Av 
– Ekon.St1…Ekon.St3 
– Komf.St1…Ekon.St1 

Visar aktuell manöver för tidstyrprogram (endast om 
Tidstyrprog.funkt. = Steg+Temp). 
Går till sidan för parameterinställning av tidstyrpro-
gram. 

Från BMS  
 
 
 
– Auto 
 
– Av 
– Steg 1 
 
– Steg 2 
 
– Steg 3 

Visar manöver från BMS (endast om Tidstyr-
prog.funkt. <> Steg+Temp). Värdet kan ställas in via 
manöverpanelen även vid inaktiverad kommunikation. 
– Autoläge: Anläggningen kan slås på via tidstyrpro-

gram, nattkyla etc. 
– Anläggningen frånslagen. 
– Anläggningsdrift i steg 1 (använder börvärde steg 1 

för analoga utgångar). 
– Anläggningsdrift i steg 2 (använder börvärde steg 2 

för analoga utgångar). 
– Anläggningsdrift i steg 3 (använder börvärde steg 3 

för analoga utgångar). 
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Parameter Värde Funktion 
Från BMS 
 

 
 
 
 
– Auto 
 
– Av 
– Ekon.St1 
 
– Komf.St1 
 
– Ekon.St2 
 
– Komf.St2 
 
– Ekon.St3 
 
– Komf.St3 

Visar manöver från BMS (endast om Tidstyr-
prog.funkt. = Steg+Temp). Värdet kan ställas in via 
manöverpanelen även vid inaktiverad kommunikation. 
– Autoläge: Anläggningen kan slås på via tidstyrpro-

gram, nattkyla etc. 
– Anläggningen frånslagen. 
– Anläggning i ekonomidrift i steg 1 (använder bör-

värde steg 1 för analoga utgångar). 
– Anläggning i komfortdrift i steg 1 (använder bör-

värde steg 1 för analoga utgångar). 
– Anläggning i ekonomidrift i steg 2 (använder bör-

värde steg 2 för analoga utgångar). 
– Anläggning i komfortdrift i steg 2 (använder bör-

värde steg 2 för analoga utgångar). 
– Anläggning i ekonomidrift i steg 3 (använder bör-

värde steg 3 för analoga utgångar). 
– Anläggning i komfortdrift i steg 3 (använder bör-

värde steg 3 för analoga utgångar). 
Extern styrning  

– Auto 
 
– Av 
– Steg 1 
 
– Steg 2 
 
– Steg 3 

Visar aktuell manöver från extern styrning. 
– Autoläge: Anläggningen kan slås på via tidstyrpro-

gram, nattkyla etc. 
– Anläggningen frånslagen. 
– Anläggningsdrift i steg 1 (använder börvärde steg 1 

för analoga utgångar). 
– Anläggningsdrift i steg 2 (använder börvärde steg 2 

för analoga utgångar). 
– Anläggningsdrift i steg 3 (använder börvärde steg 3 

för analoga utgångar). 
Går till sidan för parameterinställning av extern styr-
ning 

Rumsenhet driftläge  
– Auto 

 
– Komfort 
– Standby 
– Ekonomi 

Visar aktuell manöver från rumsenhet 
– Autoläge: Anläggningen kan slås på via tidstyrpro-

gram, nattkyla etc.. 
– Anläggning i komfortdrift. 
– Anläggningen frånslagen. 
– Anläggning i ekonomidrift 

Nattdrift temp.test --- Startar anläggningen för uppdatering av givarvärden 
för frånluftsreglerad anläggning och aktiverad nattkyla 
eller stöddrift.  
Går till sidan för parameterinställning av temperatur-
test. 

Nattkyla --- Nattkyla (fri kyla). Går till sidan för parameterinställ-
ning av nattkyla. 

Stöddrift --- Startar nattstöddrift. Går till sidan för parameterinställ-
ning av stöddrift. 

Boost --- Optimal start av anläggningen. Går till sidan för para-
meterinställning av optimal start. 

Powerup fördröjning 0…36000 [s] Fördröjd start efter omstart av processenheten. 
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2.2.2 Tidstyrprogram 
 

Aktiverat tidstyrprogram. 
Huvudmeny > Konfiguration > Konfiguration 1 > Tidstyrprog.funkt. <> Nej 

Styrning av anläggningen via tidstyrprogram. 
 
Huvudmeny > Aggregat > Driftfunktioner > Tidstyrprogram 

Parameter Värde Funktion 
Schema – Av 

– Steg1…Steg3 
Aktuellt driftläge från tidstyrprogrammet om Tidstyr-
prog.funkt. <> Steg+Temp. Går till sidan för parame-
terinställning av tidstyrprogram. 

Schema – Av 
– Ekon.St1…Ekon.St3 
– Komf.St1…Komf.St3 

Aktuellt driftläge från tidstyrprogrammet om Tidstyr-
prog.funkt. = Steg+Temp. Går till sidan för parameter-
inställning av tidstyrprogram. 

Kalender undantag – Passiv 
– Aktiv 

Kalender för semestrar och helger. Inställda tider i 
schemat för undantag aktiveras när valda dagar i ka-
lendern är aktiva. Går till sidan för parameterinställ-
ning av tidstyrprogram. 

Kalender stopp – Passiv 
– Aktiv 

Extra kalender för frånslagning av anläggningen. Går 
till sidan för parameterinställning av extra kalender. 

 
 

2.2.3 Extern styrning, Övertidstimer  
 

Extern styrning aktiverad: 
Huvudmeny > Konfiguration > Konfiguration 1 > Extern styringång <> Nej 

Anläggningsdrift via extern styrning, närvarodetektorer eller knappar (Extern styr-
ingång1, Extern styringång2). Anläggningen kan växlas till autoläge, ett förinställt läge 
eller frånslagsläge, beroende på parameterinställning och konfigurering. Manövern ak-
tiveras endast när ingen manöver med högre prioritet är aktiverad, till exempel manuell 
drift via manöverpanel. 

Huvudmeny > Aggregat > Driftfunktioner > Extern styrning 

Parameter Värde Funktion 
Akt.läge  

– Auto 
 
– Av 
– Steg 1 
 
– Steg 2 
 
– Steg 3 

Faktiskt driftläge som aktiverats via extern styrning. 
– Autoläge: Anläggningen kan slås på via tidstyrprogram, natt-

kyla etc. 
– Anläggningen frånslagen. 
– Anläggningsdrift i steg 1 (använder börvärde steg 1 för ana-

loga utgångar). 
– Anläggningsdrift i steg 2 (använder börvärde steg 2 för ana-

loga utgångar). 
– Anläggningsdrift i steg 3 (använder börvärde steg 3 för ana-

loga utgångar). 

Förutsättningar 

Funktion 

Parameter 

Förutsättningar 

Funktion 

Parameter 
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Parameter Värde Funktion 

Temp.börv.ingång1 
 

 
 
– Komfort 
– Ekonomi 

Tillämpat temperaturbörvärde vid aktiv ingång Extern styr-
ingång1; aktiverad endast om Tidstyrprog.funkt. = Steg+Temp. 
– Komfortbörvärde. 
– Ekonomibörvärde.  
Obs! Aktuellt temperaturbörvärde erhålls via värdet från 
Temp.börv.ingång2 om båda ingångarna är aktiverade. 

Temp.börv.ingång2  
 
– Komfort 
– Ekonomi 

Tillämpat temperaturbörvärde vid aktiv ingång Extern styr-
ingång2; aktiverad endast om Tidstyrprog.funkt. = Steg+Temp. 
– Komfortbörvärde. 
– Ekonomibörvärde.  
Se anm för Temp.börv.ingång 1! 

Frånslagsfördröjn. 0…23.0 [h] 
 

Tidsfördröjt frånslag. Autoläge aktiveras efter fördröjningen. 
Obs! 
– Frånslagsfördröjn. = 0 ---> Aktuell manöver pågår så länge 

den aktuella ingången är aktiverad. Obligatoriskt vid extern 
styrning. 

– Frånslagsfördröjn. > 0 ---> Används enbart för externa knap-
par eller närvarodetektorer som kräver att anläggningen åter-
ställs till autoläge efter en viss tid. 

Fläktsteg  
– Auto 
– Av 
– Steg1 
 
– Steg2 
 
– Steg3 

Välj fläktläge: 
– Autoläge. 
– Anläggningen frånslagen. 
– Anläggningsdrift i steg 1 (använder börvärde steg 1 för ana-

loga utgångar). 
– Anläggningsdrift i steg 2 (använder börvärde steg 2 för ana-

loga utgångar). 
– Anläggningsdrift i steg 3 (använder börvärde steg 3 för ana-

loga utgångar). 

Start/Stopp funkt.  
– Nej 
 
– Ja 

Val av ingångens funktion: 
– Varje puls på ingången aktiverar fördröjning enligt frånslags-

fördröjn. Och aktiverar manövern. 
– Den första pulsen på ingången aktiverar fördröjning enligt 

frånslagsfördröjn. och aktiverar manövern. Nästa puls återstäl-
ler till autoläge. Samma sak sker när timern utlöper. 

 
 Huvudmeny > Konfiguration > Konfiguration 1 > Extern styringång = En ---> 

Endast ingång Extern styringång1 aktiveras. Manöver erhålls enligt Fläktsteg när Ex-
tern styringång1 = Till. 

 Huvudmeny > Konfiguration > Konfiguration 1 > Extern styringång = Två ---> 
Både ingång Extern styringång1 och Extern styringång2 aktiveras. Funktion: 
– Extern styringång1 = Av och Extern styringång2 = Av ---> Manöver = Auto-läge. 
– Extern styringång1 = Till och Extern styringång2 = Av ---> Manöver = Steg1. 
– Extern styringång1 = Av och Extern styringång2 = Till ---> Manöver = Steg2. 
– Extern styringång1 = Till och Extern styringång2 = Till ---> Manöver erhålls  enligt 

Fläktsteg. 
 

Förklaring Fläktsteg 
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 Start/Stopp funkt. = Nej och Frånslagsfördröjn. = 0 ---> Manövern pågår medan in-
gången är aktiverad. 

 Start/Stopp funkt. = Nej och Frånslagsfördröjn. > 0 ---> Manövern pågår enligt från-
slagsfördröjning vid en puls på ingången. Ny tid erhålls för varje ny puls på in-
gången. 

 Start/Stopp funkt. = Ja och Frånslagsfördröjn. = 0 ---> Manövern påbörjas vid en 
puls på ingången, och återställs vid nästa puls. 

 Start/Stopp funkt. = Ja och Frånslagsfördröjn. > 0 ---> Manövern påbörjas vid en 
puls på ingången, och återställs vid nästa puls eller efter tidsperioden för tidsfördröjt 
frånslag. 

 
 

2.3 Fläktstyrning/reglering 
I detta avsnitt beskrivs fläktar, luftflöden, lufttryck och tillhörande reglering, till exempel 
tryckreglering. 

2.3.1 Styrning av tillufts- och frånluftsfläktar 
 

Tilluftsfläkten är alltid tillgänglig och kan inte inaktiveras. Endast frånluftsfläkten behöver 
aktiveras: 

 
Huvudmeny > Konfiguration > Konfiguration 1 

Parameter Värde Funktion 

Frånluftsfläkt – Ingen 
– Separat 
– Komb. 

– Ingen frånluftsfläkt. 
– Frånluftsfläkt med separata utgångar. 
– Frånlufts- och tilluftsfläkt med gemensam utgång. 

 
Fläktar kan vara direktstyrda, tryckreglerade, flödesreglerade eller master/slav-styrda. 
Gemensamma eller separata utgångar används beroende på konfigurering. 

Fläktar kan inkludera larm och/eller inkoppling för aktiv återföring. 

Upp till tre övervakningsbara börvärden per fläkt kan definieras som standard för regle-
rade fläktar. 

Fläktsteg (hastighet) kan styras via rumstemperatur, luftkvalitet, luftfuktighet, 
uteluftstemperatur eller tilluftstemperatur. 

Drifttid specificeras separat. Ett meddelande kan utlösas när specificerat antal drifttim-
mar för tilluftsfläkten har uppnåtts. 

 
Huvudmeny > Aggregat > Fläktstyrning > Tilluftsfläkt 
Huvudmeny > Aggregat > Fläktstyrning > Frånluftsfläkt 

Parameter Värde Funktion 

Aktuellt värde xx [l/s], [Pa] Beroende på typ av reglering (Fläkt reglertyp), till exempel aktuellt 
tryckvärde. 

Regulator 0…100 [%] Aktuellt regulatorvärde. Gå till sidan för alla regulatorinställningar. 

Utsignal 0…100 [%] Aktuellt värde på utgången. Gå till sidan för alla inställningar för 
analoga utgångar. 

Start/stopp och tidsfördröjt 
frånslag 

Konfiguration 

Funktion 

Parameterinställningar 
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Parameter Värde Funktion 

Manöver – Från 
– Steg 1 
– Steg 2 
– Steg 3 
 
 
 

Aktuellt fläktläge. Gå till sidan för alla inställningar för flerstegs- digi-
tala utgångar. 

Återföring – Larm 
– OK 

Villkor: Huvudmeny > Konfiguration > Konfiguration 2 > Fläktåterfö-
ring <> Nej. 
Aktuellt återföringsvärde. Gå till sidan för alla inställningar för digi-
tala ingångar. Exempelvis kan larmfördröjningstid ställas in (stan-
dard 5 sek).  

Larm  – OK  
– Larm 

Villkor: Huvudmeny > Konfiguration > Konfiguration 2 > Fläktlarm <> 
Nej.  
Aktuellt fläktlarmläge. Gå till sidan för alla inställningar för digi-
tala ingångar. Exempelvis kan larmfördröjningstid ställas in 
(standard 0 sek). 

Larm – OK  
– Larm 

Endast i meny tilluftsfläkt. 
Villkor: Huvudmeny > Konfiguration > Konfiguration 2 > Fläktlarm = 
Komb.  
Aktuellt larmläge för båda fläktarna. Gå till sidan för alla inställningar 
för digitala ingångar. Exempelvis kan larmfördröjningstid ställas in 
(standard 0 sek). 

Börvärden/Inställn. xx [%], [l/s], 
[Pa] 

Beroende på typ av reglering (Fläkt reglertyp); aktuellt beräknat bör-
värde. Gå till sidan för parameterinställningar för tilluftsfläkt. 

 
 
Huvudmeny > Aggregat > Fläktstyrning > Tilluftsfläkt > Börvärden/Inställn. 
Huvudmeny > Aggregat > Fläktstyrning > Frånluftsfläkt > Börvärden/Inställn. 

Parameter Värde Funktion 

Akt.fläktsteg  
– Från 
– Steg1 
– Steg2 
– Steg3 

Aktuellt fläktläge. 
– Av. 
– Steg 1 (börvärde 1) aktivt. 
– Steg 2 (börvärde 2) aktivt. 
– Steg 3 (börvärde 3) aktivt. 

Akt.börv.tilluft 0...100 [%] 
0...40'000 [l/s] 
0...5000 [Pa] 

Beroende på typ av reglering (Fläkt reglertyp <> Direkt eller 
Dir.fro): Aktuellt beräknat fläktbörvärde. 

Steg 1 0...100 [%] 
0...40'000 [l/s] 
0...5000 [Pa] 

Beroende på typ av reglering (Fläkt reglertyp <> Direkt eller 
Dir.fro): Börvärde för steg 1 (Tidstyrprog.steg >= 1 för regle-
rade fläktar). 

Steg 2 0...100 [%] 
0...40'000 [l/s] 
0...5000 [Pa] 

Beroende på typ av reglering (Fläkt reglertyp <> Direkt eller 
Dir.fro): Börvärde för steg 2 (Tidstyrprog.steg >= 2 för regle-
rade fläktar). 

Steg 3 0...100 [%] 
0...40'000 [l/s] 
0...5000 [Pa] 

Beroende på typ av reglering (Fläkt reglertyp <> Direkt eller 
Dir.fro): Börvärde för steg 3 (Tidstyrprog.steg = 3 för reglerade 
fläktar). 
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Max forcering 0...(100 – högsta börv.) [%] 
0...(40'000 – högsta börv.) 
[l/s] 
0...(5000 – högsta börv.) [Pa] 

Beroende på typ av reglering (Fläkt reglertyp <> Direkt eller 
Dir.fro): Största möjliga börvärde: 
Börvärde för högsta steg + Max forcering [%], [l/s], [Pa] 
(se även Fläktkompensering). 

Min gångtid 0…36000 [s] Minimigångtid för fläkten efter start. 

Tillslagsfördröjn. 0…36000 [s] Endast för tilluftsfläkt! 
Tillslagsfördröjning för tilluftsfläkt efter start av frånluftsfläkten. 

Återf.fördr.uppst. 0…36000 [s] Definierar tidsperioden efter fläktstart utan återföring innan ett 
återföringslarm utlöses. Larmfördröjning för återföringsfel un-
der drift ställs in separat. 

Avvikelselarm  
 
 
 
– Passiv 
– Aktiv 

Villkor: Fläkt reglertyp <> Direkt, Dir.fro eller Fast frekv.. 
Aktuellt läge för övervakning av tillufttryck eller tilluftsvolym. Gå 
till sidan för parameterinställningar för tilluftsövervakning. 
– Inget larm. 
– Pågående larm.  

 
 

2.4 Temperaturreglering 
2.4.1 Allmänt 
 

Visar endast funktioner som är aktiverade i Konfiguration 1 eller Konfiguration 2. Alla 
övriga funktioner är dolda. 

Huvudmeny > Aggregat > Temperaturreglering 

Parameter Funktion 

Akt.ärv.temp. Aktuell temperatur som används för reglering. Antingen tillufts-, rumsluft- eller från-
luftstemperatur, beroende på inställning och reglertyp. 

Temp börvärden Gå till börvärdessidan för alla börvärden som aktiveras av temperaturreglering, till 
exempel komfort, ekonomi, min/max-kaskadreglering, avvikelselarm, Sommar/vinter-
kompensering. 

Kaskadregulator Visar börvärde för värme och kyla. Gå till sidan för kaskadreglering med detaljerade 
inställningar. 

Min/Max tilluftreg Gå till sidan för min/max-tilluftsreglering och gör parameterinställningar för min- och 
maxreglering. Den befintliga tilluftsgivaren kan användas för begränsning av lägsta 
respektive högsta tillåtna tilluftstemperatur om renrums- eller frånluftsreglering är akti-
verad. 

Blandningsspjäll Aktuellt värde för reglering av blandningsspjäll. Gå till sidan för parameterinställningar 
för reglering av blandningsspjäll. 

Värmeåtervinning Aktuellt värde för reglering av värmeåtervinning. Gå till sidan för parameterinställning-
ar för värmeåtervinningsreglering. 

Värme Aktuellt värde för reglering av värmeregister. Gå till sidan för parameterinställningar 
för värmeregisterreglering. 

Elvärme Aktuellt värde för reglering av elvärmeregister. Gå till sidan för parameterinställningar 
för reglering av elvärmeregister. 

Kyla Aktuellt värde för reglering av kylregister. Gå till sidan för parameterinställningar för 
kylregisterreglering. 

Extra värme Aktuellt värde för värmeregisterreglering för ett extra register. Gå till sidan för parame-
terinställningar för värmeregisterreglering. 

Extra elvärme Aktuellt värde för elvärmeregisterreglering för ett extra register. 
Gå till sidan för parameterinställningar för reglering av elvärmeregister. 

Extra kyla Aktuellt värde för kylregisterreglering för ett extra register. Gå till sidan för parameter-

Förutsättningar 

Parameterinställningar 
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inställningar för kylregisterreglering. 

Fläktvärme Aktuellt värde för fläktvärmesekvens. Gå till parametersidan för fläktvärmesekvens. 

Fläktkyla Aktuellt värde för fläktkylasekvens. Gå till parametersidan för fläktkylasekvens. 

Fläktkompensering Aktuellt värde för fläktkompensering temperatur. Gå till parametersidan för fläktkom-
pensering temperatur. 

 
 

2.4.2 Temperaturbörvärden 
 

Visar endast funktioner som är aktiverade i Konfiguration 1 eller Konfiguration 2. Alla 
övriga funktioner är dolda. 

Huvudmeny > Aggregat > Temperaturreglering > Temp börvärden 

Parameter Värde Funktion 

Akt.ärv.temp. --- Aktuell temperatur som används för reglering. 
Antingen tillufts-, rumsluft- eller frånluftstemperatur, beroende 
på inställning och reglertyp. 

Akt.börv.kyla --- Aktuellt beräknat rums- eller tilluftsbörvärde för kyla. 

Akt.börv.värme --- Aktuellt beräknat rums- eller tilluftsbörvärde för värme. 

Akt.tilluftbv.kyla --- Aktuellt beräknat tilluftsbörvärde för kyla vid kaskadreglering.  

Akt.tilluftbv.värme --- Aktuellt beräknat tilluftsbörvärde för uppvärmning vid kaskad-
reglering. 

Externt börvärde --- Aktuellt externt börvärde eller börvärdeskompensering. 

Tilluftkomp. -10.0…10.0 [°C] 
 

Börvärdeskompensering vid vinterdrift för: 
Temp. reglertyp = Rum SoVi (kaskadreglering av rum och 
tilluft sommartid, ren tilluftsreglering vintertid). 
eller  
Temp. reglertyp = Frl.l SoVi (kaskadreglering av från- och 
tilluft sommartid, ren tilluftsreglering vintertid). 
Komfortbörvärdet används för kaskadreglering sommartid 
(sommar/vinter-omställning). 
Vintertid måste dessa rumsbörvärden anpassas till tilluftsre-
gleringen. 

Komfort börvärde 0…99 [°C] Komfortbörvärde. Tillgängligt endast när Börvärdestyp 
temp. = Bv +HalvDz. 

Komfort kyla 
 

0…99 [°C] Komfortbörvärde för kyla. Tillgängligt endast när Börvär-
destyp temp. = VärmeKyla eller Kyla–Dz. 

Komfort värme 0…99 [°C] Komfortbörvärde för värme. Tillgängligt endast när Börvär-
destyp temp. = VärmeKyla eller Värme+Dz. 

Komfort dödzon 0…20 [°C] Komfortdödzon. Tillgängligt endast när Börvärdestyp temp. = 
Kyla – Dz, Värme + Dz eller +/– HalvDz. 

Ekonomi börvärde 0…99 [°C] Ekonomibörvärde. Tillgängligt endast när Börvärdestyp 
temp. = Bv + HalvDz. 

Ekonomi kyla 0…99 [°C] Ekonomibörvärde för kyla. Tillgängligt endast när Börvär-
destyp temp. = VärmeKyla eller Kyla–Dz. 

Ekonomi värme 0…99 [°C] Ekonomibörvärde för värme. Tillgängligt endast när Börvär-
destyp temp. = VärmeKyla eller Värme+Dz. 

Ekonomi dödzon 0…20 [°C] Ekonomidödzon. Tillgängligt endast när Börvärdestyp temp. = 
Kyla–Dz, Värme + Dz eller Bv + HalvDz. 

Börv.extra sekv. 0…99 [°C] Börvärde för extra värme, extra elvärme, extra kyla om konfi-
gurering för fristående sekvens har gjorts. 

Börv.min till.temp 15.0… Börv.max Lägsta tillåtna tilluftstemperatur vid ren rums- eller frånluftsre-

Förutsättningar 

Parameterinställningar 
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Parameter Värde Funktion 

till.temp [°C] glering med extra tilluftsgivare. Begränsad reglering av kyl-
börvärde görs om tilluftstemperaturen < Börv.min till.temp. 
Om detta inte är tillräckligt aktiveras värmeregistret. 

Börv.max till.temp Börv.min till.temp … 
50.0 [°C] 

Högsta tillåtna tilluftstemperatur vid ren rums- eller frånlufts-
reglering med extra tilluftsgivare. Begränsad reglering av 
värmebörvärde görs om tilluftstemperaturen > Börv.min 
till.temp. 

Börv.min till.temp -64.0 …99.0 [°C] Lägsta tillåtna tilluftstemperatur för kaskadreglering. 

Börv.max till.temp -64.0 …99.0 [°C] Högsta tillåtna tilluftstemperatur för kaskadreglering. 

Delta flyt.maxbeg. 0.0…64.0 [°C] Maximal differens mellan tillufts- och rumstemperatur för 
värme när Flytande Min/Max är aktiverat (Konfiguration 2). 

Delta flyt.minbeg. 0.0…64.0 [°C] Maximal differens mellan tillufts- och rumstemperatur för kyla 
när Flytande Min/Max är aktiverat (Konfiguration 2). 

Fläktvärme dödzon 0…20 [°C] Regleringsdödzon: Börvärde = värmebörvärde för tilluft – 
dödzon. 

Fläktkyla dödzon 0…20 [°C] Regleringsdödzon: Börvärde = värmebörvärde för tilluft + 
dödzon. Om sekvensen placeras sist: kylbörvärde för tilluft + 
dödzon. 

Börv.fläktkomp.temp 0…99 [°C] Börvärde för rumsrelaterad fläktkompensering. Se Fläktkom-
pensering; funktionen för ökning/minskning av fläktbörvärde 
baserat på rumstemperatur. 

Funk.fläktkomp.temp Öka 
Minska 

Se Fläktkompensering; funktionen för ökning/minskning av 
fläktbörvärde baserat på rumstemperatur. 

Sommarkomp. --- Aktuellt värde för sommarkompensering. Gå till parametersi-
dan för sommarkompensering. 

Vinterkomp. --- Aktuellt värde för vinterkompensering. Gå till parametersidan 
för vinterkompensering. 

Avvikelse till.temp 
 

--- Aktuellt läge för övervakning av tilluftstemperatur: 
– Passivt: Inget larm. 
– Aktivt: Pågående larm. 
Gå till sidan för parameterinställningar för övervakning av 
tilluftstemperatur. 

Avvikelse rumstemp. --- Aktuellt läge för övervakning av rumstemperatur: 
– Passivt: Inget larm. 
– Aktivt: Pågående larm. 
Gå till sidan för parameterinställningar för övervakning av 
rumstemperatur. 

 
 
 
 

2.4.3 Sommar/vinter-kompensering 
 

– Sommar/vinter-kompensering måste vara aktiverad. 
Huvudmeny > Konfiguration > Konfiguration 2 > Smr-Vntr komp.temp = Ja 

– En givare för uteluftstemperatur måste finnas tillgänglig: 
Huvudmeny > Konfiguration > Konfiguration 1 > Utegivare temp. <> Nej. 

 
 Sommarkompensering: Justering av temperaturbörvärde (i förhållande till reglering, 

tilluft, rumsluft eller frånluft) enligt reglering för hög uteluftstemperatur sommartid. 
 Vinterkompensering: Justering av temperaturbörvärde (i förhållande till reglering, 

tilluft, rumsluft eller frånluft) enligt reglering för låg uteluftstemperatur vintertid. 

Förutsättningar 

Funktion 
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Huvudmeny > Aggregat > Temperaturreglering > Börvärden > Sommarkomp. 
Huvudmeny > Aggregat > Temperaturreglering > Börvärden > Vinterkomp. 

Parameter Värde Funktion 

Utetemp.start -64.0…64.0 [°C] Uteluftstemperatur då kompensering aktiveras. 

Utetemp.slut -64.0…64.0 [°C] Uteluftstemperatur då högsta (sommar) eller lägsta (vinter) 
börvärde uppnås. 

Delta -64.0…64.0 [K] Maximal börvärdestemperaturkompensering. 
  
Börvärdeskompensering aktiveras inte om givaren för uteluftstemperatur är ur funktion. 
 
 

2.4.4 Larm vid temperaturavvikelse 
 

– För avvikelselarm för tilluft måste en tilluftsgivare finnas tillgänglig: 
Huvudmeny > Konfiguration > Konfiguration 1 > Tilluftsgivare temp = Ja. 

– Avvikelselarm temp. måste vara aktiverat: 
Huvudmeny > Konfiguration > Konfiguration 2 > Avvikelselarm temp.<> Nej 

– För avvikelselarm för rumsluft måste en rums- eller frånluftsgivare finnas tillgänglig: 
Huvudmeny > Konfiguration > Konfiguration 1 > Rumsgivare temp. = Ja. 
 

Övervakning av avvikelse mellan börvärde och aktuellt värde vid temperaturreglering. 
Ett larm utlöses under följande omständigheter när temperaturen avviker från börvärdet 
under en viss tid: 

– Aktuellt värde < Mingräns. 
– Aktuellt värde > börvärde + Max 
– Aktuellt värde < börvärde – Max 
– När börvärde – Max < Mingräns används Mingräns som jämförelsevärde. 
 

Börvärdeskompensering 
sommartid 

Börvärdeskompensering 
vintertid 

Parameterinställningar 

Obs! 

Förutsättningar 

Funktion 
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Huvudmeny > Aggregat > Temperaturreglering > Temp börvärden > Avvikelse 
till.temp 
Huvudmeny > Aggregat > Temperaturreglering > Temp börvärden > Avvikelse 
rumstemp. 

Parameter Värde Funktion 

Larm – Passiv 
– Aktiv 

Larmläge. Gå till inställningssidan för digitala larm. Gör alla 
regleringsrelaterade inställningar, såsom larmfördröjning 
(standard 3600 sek). 

Mingräns  0...99.0 [°C] Ett larm utlöses under inställd temperatur. 

Max avvikelse 0...99.0 [°C] Maximalt tillåten avvikelse mellan börvärde och aktuellt 
värde. 

Fördr.uppstart 0…36000 [s] Efter inställd tid aktiveras funktionen efter start. 
 
Övervakning inaktiveras om temperaturgivaren är ur funktion. 
 
 

2.4.5 Min- och maxgränser för tilluftsreglering 
 

– Huvudmeny > Konfiguration > Konfiguration 1 > Temp. reglertyp = Rum eller Frånluft 
– Huvudmeny > Konfiguration > Konfiguration 1 > Tilluftsgivare temp = Ja 
 
Begränsar tilluftstemperaturen vid ren rums- eller frånluftsreglering så att plötsliga 
svängningar vid för höga eller låga temperaturer undviks. 

Huvudmeny > Aggregat > Temperaturreglering > Min/Max tilluftreg 

Parameter Värde Funktion 

Min regulator 0...100 [%] Aktuellt reglerminvärde. Gå till sidan för regulatorinställningar 
och gör regleringsrelaterade inställningar. 

Max regulator 0...100 [%] Aktuellt regulermaxvärde. Gå till sidan för regulatorinställ-
ningar och gör regleringsrelaterade inställningar. 

Min börvärde 15...Max börvärde [°C] Lägsta tillåtna tilluftstemperatur vid ren rums- eller frånluftsre-
glering. Begränsad reglering av kylbörvärde görs om 
tilluftstemperaturen < Min börvärde. Om detta inte är tillräck-
ligt aktiveras värmeregistret. 

Max börvärde Min börvärde...50 [°C] Högsta tillåtna tilluftstemperatur vid ren rums- eller frånlufts-
reglering. Begränsad reglering av värmebörvärde görs om 
tilluftstemperaturen > Max börvärde. 

 

 

2.5 Larmhantering (larmutgångar)  
 

Huvudmeny > Konfiguration > Konfiguration 1 

Parameter Värde Funktion 

Summalarmutgång – Nej 
– En 
– Två 

Antal larmutgångar. 

 
Visar status för kommunikationsmoduler och parameterinställningar för larmutgångar. 
Fastställer vilket larm (prioriterat och/eller oprioriterat) som ska visas för en larmutgång. 

Parameterinställningar 

Obs! 

Förutsättningar 

Funktion 

Parameterinställningar 

Aktivera 

Funktion 
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Med två utgångar visar utgång 1 alltid prioriterade larm, och utgång 2 oprioriterade 
larm. 

 
Huvudmeny > Larmhantering 

Parameter Värde Funktion 

Larmåterställning – -- 
– Utför 

Kvitteringsknapp (för pågående larm) eller återställ-
ningsknapp (för återställda larm). 

Fara (A) – Normal 
– Larm 

Visar inställning för prioriterad larmklass fara (anlägg-
ningen slås från utan fördröjning, utom i brandläge). 

Hög (A) – Normal 
– Larm 

Visar inställning för prioriterad larmklass (anläggningen 
slås från på normalt sätt). 

Låg (B) – Normal 
– Larm 

Visar inställning för oprioriterad larmklass (anläggning-
en förblir tillslagen). 

Varning (C)  
 
– Normal 
– Larm 

Visar varningar (anläggningen förblir tillslagen). Visas 
inte för digitala utgångar; se nedan. 
– Ingen varning. 
– Pågående varning. 

Larmutgång val   
– Hög (A) 
– H+L (A+B) 

Funktion för larmutgång 1 vid en utgång: 
– Indikerar larm endast för grupp A (Fara och Hög).  
– Indikerar larm för grupp A och B (Fara, Hög och 

Låg). 

Larmutgång 1 – Normal 
– Larm 

Aktuellt läge för larmutgång 1. Gå till inställningssidan 
för digitala utgångar. 

Larmutgång 2 – Normal 
– Larm 

Aktuellt läge för larmutgång 2. Gå till inställningssidan 
för digitala utgångar. 

Modbuskommunikation – OK 
– Larm 

Visar status för MODBUS-kommunikation. 

Komm.modul 0 
 
 
     Kommunikationsfel 
 
     Status 

 
 
 
– Passiv 
– Aktiv 

Visar kommunikationsstatus för modul i position 0 
(endast vid inkopplad modul). Gå till översiktssidan för 
kommunikationsmodul. 
– Inget fel. 
– Pågående fel på modul 0. 
Felorsak. 

Komm.modul 1 
 
 
     Kommunikationsfel 
 
     Status 

 
 
 
– Passiv 
– Aktiv 

Visar kommunikationsstatus för modul i position 1 
(endast vid inkopplad modul). Gå till översiktssidan för 
kommunikationsmodul. 
– Inget fel. 
– Pågående fel på modul 1. 
Felorsak. 

Komm.modul 2 
 
 
     Kommunikationsfel 
 
     Status 

 
 
 
– Passiv 
– Aktiv 

Visar kommunikationsstatus för modul i position 2 
(endast vid inkopplad modul). Gå till översiktssidan för 
kommunikationsmodul. 
– Inget fel. 
– Pågående fel på modul 2. 
Felorsak. 

 
 

Parameter 
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3. Detaljsidor för tidstyrprogram 
3.1 Allmänt 
 

I det här avsnittet beskrivs funktioner och inställningar för tidstyrprogram och kalendrar. 

Möjliga värden varierar beroende på konfigurering. Detta görs i Konfiguration 1: 

Huvudmeny > Konfiguration > Konfiguration 1 > Tidstyrprog.funkt. 
Huvudmeny > Konfiguration > Konfiguration 1 > Tidstyrprog.steg 

För aux-tidstyrprogram kan Av eller Till specificeras: 

Huvudmeny > Konfiguration > Konfiguration 2 > Aux.tidstyrprog. 

När inget objekt med högre prioritet (till exempel Manuell styrning <> Auto) är aktiverat 
kan anläggningen slås från eller stegändras (för frekvensreglerade fläktar till givet steg-
börvärde) via tidstyrprogrammet. Högst sex omkopplingstider per vecka kan specifice-
ras. 

Kalender stopp åsidosätter kalenderundantag, vilket i sin tur åsidosätter det normala 
tidstyrprogrammet (endast i driftläge). Upp till 10 perioder eller undantagsdagar kan 
specificeras för varje kalender. 

Tidstyrprog.funkt. = Steg+Temp: Både börvärde för fläktsteg och temperaturbörvärde 
(komfort/ekonomi) styrs av tidstyrprogrammet. 
 

3.2 Veckoschema 
 

Huvudmeny > Aggregat > Driftfunktioner > Tidstyrprogram > Schema 

Parameter Värde Funktion 

Aktuellt värde --- Omkoppling enligt schema. 

Måndag  Visar aktuell manöver om aktuell dag är måndag. 
Sista tidpunkt som kan anges för en dag är 23:59. 
Gå till dagligt omkopplingsschema för måndagar. 

Kopiera schema  
 
– Mån. till  
– Ti– Fr 

Kopierar tider för tidstyrprogrammet från måndag 
till tisdag–fredag. 
– Passiv (ingen kopiering). 
– Kopiering startar. Återgång till visningsskärmen. 

Tisdag  Samma funktion som för måndag. 

...  ... 

Söndag  Samma funktion som för måndag. 

Undantag  Visar aktuell manöver om aktuell dag är en undan-
tagsdag. Gå till dagligt omkopplingsschema för un-
dantagsdagar. 

Period:Start 
 

 (Endast behörighetsnivå 2.) 
Startdatum för veckoschema. 
*,* *.00 innebär att veckoschemat alltid är aktiverat. 
---> Aktivera veckoschema. 

Period:Slut  (Endast behörighetsnivå 2.) 
Startdatum och starttid för inaktivering av veck-
oschema. 

 

Aux-tidstyrprogram 

Funktion 

Obs! 

Parameter 
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3.3 Dagschema 
 

 

Parameter Värde Funktion 

Aktuellt värde --- Omkoppling enligt schema när aktuell veckodag är 
samma som omkopplingsdag. 

Dagschema  
– Passiv 
 
– Aktiv 

Status för aktuell vecka eller undantagsdag: 
– Aktuell veckodag (systemdag) är inte samma 

som omkopplingsdag. 
– Aktuell veckodag (systemdag) är samma som 

omkopplingsdag. 

Tid-1   Specialfall: Denna tid får inte ändras, utan måste 
alltid vara 00:00. 

Värde-1  Omkopplingsmanöver för Tid-1. 

Tid-2  Omkopplingstid 2. 
*: * ---> Tid inaktiverad. 

Värde-2 ... Värde-6  Analogt värde 1. 

Tid-3 ... Tid-6  Analog tid 2. 
 
 

3.4 Kalender (undantag och stopp) 
 

Undantagsdagar kan definieras i kalendern. Dessa kan inkludera specifika dagar, peri-
oder eller veckodagar. Undantagsdagar åsidosätter veckoschemat. 

Omkoppling sker enligt veckoschemat och de undantag som är specificerade i dags-
chemat när en omkopplingstid är aktiverad i kalenderundantaget.  

Anläggningen slås från när Kalender stopp är aktiverat. 

 Huvudmeny > Aggregat > Driftinformation > Tidstyrprogram > Kalender undan-
tag 

 Huvudmeny > Aggregat > Driftinformation > Tidstyrprogram > Kalender stopp 
 Huvudmeny > Aggregat > Auxiliary > Tidstyrprog.utgång > Kalender undantag 
 
 

Parameter Värde Funktion 

Aktuellt värde  
– Passiv 
– Aktiv 

Visar om en kalendertid är aktiverad: 
– Ingen kalendertid aktiverad. 
– Kalendertid aktiverad. 

Val-x  
– Datum 
– Intervall 
– Veckodag 
– Passiv 

Specificering av undantagstyp:  
– En viss dag (t ex fredag). 
– En period (t ex semester). 
– En viss veckodag. 
– Tider är inaktiverade. 
Detta värde ska alltid placeras sist, efter datum. 

-(Start)Datum  – Val-x = intervall: Ange startdatum för perioden. 
– (Val-x = datum: Ange specifikt datum.) 

-Slutdatum  Val-x = intervall: Ange slutdatum för perioden. Slut-
datum måste vara senare än startdatum. 

-Veckodag  Val-x = endast veckodag: Ange veckodag. 

Parameter 

Kalenderundantag 

Kalenderstopp 

Parameter 
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Endast tiden för (start) är relevant. 

 -(Start)Datum = *,01.01.09 
Resultat: 1 januari 2009 är ett undantagsdatum.  

 -(Start)Datum = Må,*.*.00 
Varje måndag är undantagsdag.  

 -(Start)Datum = *,*.Jämn.00 
Alla dagar i jämna månader (februari, april, juni, augusti etc) är undantagsdagar.  

 
Tiderna för (Start)Datum och Slutdatum tillämpas. 

 -(Start)Datum = *,23.06.09  /  -Slutdatum = *,12.07.09 
23 juni 2009 till och med 12 juli 2009 är undantagsdagar (till exempel semester). 
-(Start)Datum = *,23.12.00  /  -Slutdatum = *,31.12.00 
23–31 december är undantagsperiod varje år. Tiden Slutdatum = *,01.01.00 fungerar 
inte, eftersom 1 januari infaller före 23 december. 

 -(Start)Datum = *,23.12.09  /  -Slutdatum = *,01.01.10. 
23 december 2009 till och med 1 januari 2010 är undantagsdagar. 

 -(Start)Datum = *,*.*.00  /  -Slutdatum = *,*.*.00 
Varning! Detta innebär att undantag alltid är aktivt! Anläggningen är kontinuerligt i 
undantagsläge eller frånslagen. 

 
Tiderna för veckodag tillämpas. 

 Veckodag = *,Fr,* 
Varje fredag är undantagsdag. 

 Veckodag = *,Fr,Jämn 
Varje fredag i jämna månader (februari, april, juni, augusti etc) är undantagsdag. 

 Veckodag = *,*,* 
Varning! Detta innebär att undantag alltid är aktivt! Anläggningen är kontinuerligt i 
undantagsläge eller frånslagen. 
 

Exempel: 
Val-x = Datum 

Exempel: 
Val-1 = Intervall 

Exempel: 
Val-1 = Veckodag  
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4. Anläggningsinformation 
 

Grundläggande information kan alltid visas, vilket innebär att inget lösenord krävs: 
– Tillverkare av applikationen 
– Applikationens namn och version 
– Datum 
 
Med behörighetsnivå 4 kan ytterligare information redigeras, och därmed ändras för 
anläggningen (till exempel installationsplats): 
– Namn 
– Adress 
– Ort 
 
 Huvudmeny > Systemöversikt > Anläggningsinformation 
 Minst behörighetsnivå 4: 

Huvudmeny > Systemöversikt > Systeminställningar > Anläggningsinformation 

Parameter Förklaring/exempel 

Tillverkare Till exempel Customer!!. 

Applikation Till exempel STD_AHU_vX.XX. 

Datum Det datum applikationen har skapats; kan ändras av tillverkaren. 

Adress Till exempel anläggningens gatuadress. 

Ort Till exempel anläggningens ort. 

Inställningar (Behörighetsnivå 4 krävs.) 
Gå till sidan för övriga diagnostikinställningar. Namn, adress och ort kan 
ändras. Se Diagnostik. Avsluta inmatningar med #. 

  
 
 
 
 

Grundläggande informat-
ion 

Ytterligare 
information 

Parameter 
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5. Säkerhetskopiera och återställa pa-
rametrar 

 

 En färdigkonfigurerad och parameterinställd anläggning kan säkerhetskopieras till ett 
SD-minneskort, alternativt återställas med hjälp av data på minneskortet. 

 Två olika parameteruppsättningar för en konfigurerad anläggning kan säkerhetsko-
pieras eller återställas. Du kan till exempel säkerhetskopiera standardinställningarna 
(Spara fabriksinst.) samt anpassade inställningar (Spara igk.inst). 

 
Alternativen nedan kan väljas endast med tillämplig behörighetsnivå. 

Huvudmeny > Systemöversikt > Spara / Återställ 

Parameter Värde Funktion 

Spara param.till SD  
 
 
–  
– Utför 

Behörighetsnivå 4 krävs. 
Säkerhetskopiering av aktuell anläggningskonfigu-
ration och alla parametrar till SD-minneskortet:  
– Inaktiverad. 
– Utför säkerhetskopiering. Därefter visas  i 

teckenfönstret. 
Eventuell befintlig parameterfil (Param.bin) på 
minneskortet skrivs över. 

Spara param.utfört  
 
– Nej  
 
– Ja 

Visar om konfigurationen har säkerhetskopierats till 
SD-minneskortet: 
– Säkerhetskopiering misslyckades eller har inte 

utförts. 
– Säkerhetskopiering utförd. Denna parameter 

återställs till Nej vid strömavbrott eller återställ-
ning till standardinställningar. 

Ladda param.från SD  
 
 
 
 
 
 
 
–  
– Utför 

Behörighetsnivå 4 krävs. 
Återställer konfigurationsfilen (Param.bin) med an-
läggningskonfigurationen och alla parametrar från 
SD-minneskortet till processenheten. Efter åter-
ställning måste processenheten startas om!  
Varning! Huvudmeny > Konfiguration > Konfigurat-
ion via = Download måste aktiveras före återställ-
ning. 
– Inaktiverad. 
– Utför återställning. Därefter visas  i tecken-

fönstret. 

Ladda param.utfört  
– Nej  
 
– Ja 

Visar om konfigurationen har återställts: 
– Återställning misslyckades eller har inte utförts. 
– Återställning utförd. Denna parameter återställs 

till Nej vid strömavbrott eller återställning till 
standardinställningar. Processenheten använder 
den konfiguration som har återställts från SD-
minneskortet. 

Funktioner 

Åtgärd 
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Parameter Värde Funktion 

Omstart 
 

 
–   
– Utför 
 

Omstart efter återställning av konfiguration. 
– Inaktiverad. 
– Omstart. Processenheten använder den konfigu-

ration som har återställts från SD-minneskortet. 

Återställ igk.inst.  
 
 
–  
– Utför 

Behörighetsnivå 6 krävs. 
Återställer parameterfiler med gjorda processen-
hetens inställningar.  
– Inaktiverad. 
– Återställning. Därefter visas  i teckenfönstret. 

Återställ fabriksinst.  
 
 
–  
– Utför 

Behörighetsnivå 4 krävs. 
Återställer parameterfiler med processenhetens 
fabriksinställningar. 
– Inaktiverad. 
– Återställning. Därefter visas  i teckenfönstret. 

Spara igk.inst.  
 
 
–  
– Utför 

Behörighetsnivå 4 krävs. 
Säkerhetskopierar parameterfil med processenhet-
ens initieringsvärden.  
– Inaktiverad. 
– Säkerhetskopiering. Därefter visas  i tecken-

fönstret. 

Spara fabriksinst.  
 
 
–  
– Utför 

Behörighetsnivå 2 krävs. 
Säkerhetskopierar parameterfiler med processen-
hetens fabriksinställningar.  
– Inaktiverad. 
– Säkerhetskopiering. Därefter visas  i tecken-

fönstret. 

Applikation default  
 
 
–  
– Utför 

Behörighetsnivå 2 krävs. 
Återställer konfiguration med fabriksinställningar för 
applikationen. Fullständig nyinitiering krävs!  
– Inaktiverad. 
– Återställning. Därefter visas  i teckenfönstret. 
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6. Inbyggda webbfunktioner 
 

POL638.xxx-processenheten har en webbfjärrserver som kan nås med en vanlig webb-
läsare. 

Följande villkor måste vara uppfyllda för anslutning via Ethernet: 

 Motsvarande avbildningsfil (HMI4WEB) inläst. 
 Processenheten ansluten till Ethernet. 
 
Huvudmeny > Systemöversikt > Kommunikation > TCP/IP 

Parameter Värde Funktion 

IP  Visar processenhetens IP-adress. 

Mask  Visar nätmask. 

Gateway  Visar gateway-adress. 

DHCP  
– Aktiv 
– Passiv 

Visar typ av adresstilldelning: 
– Adresstilldelning via DHCP-server. 
– Fast IP-adress. 

Namn  Visar processenhetens namn. 

MAC  Visar processenhetens MAC-adress. 

100 Mbit  
– Passiv 
– Aktiv 

Ange överföringshastighet: 
– 10 Mbit/s. 
– 100 Mbit/s. 

Link – Passiv 
– Aktiv 

– Ingen Ethernet-anslutning. 
– Ethernet-anslutning finns. 

Ändra inställningar  Gå till parametersidan för TCP/IP-inställningar. 
 
Huvudmeny > Systemöversikt > Kommunikation > TCP/IP > Ändra inställningar 

Parameter Värde Funktion 

IP  Ange processenhetens IP-adress om DHCP är in-
ställd på Passiv. 

Mask  Ange nätmask. 

Gateway  Ange gateway-adress. 

DHCP  
– Aktiv 
– Passiv 

Visar typ av adresstilldelning: 
– Adresstilldelning via DHCP-server. 
– Fast IP-adress. 

Namn  Namn på processenhet. 

Omstart –   
– Utför 

Processenheten måste startas om efter gjorda änd-
ringar för att de nya inställningarna ska börja gälla. 

Användarnamn  Användarnamn för inloggning till Web HMI. 

Lösenord  Lösenord för inloggning till Web HMI. 
 

Förutsättningar

Visa TCP/IP-parametrar 

Parameterinställningar 
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Tillvägagångssätt: 

1. Starta webbläsaren. 
2. Ange processenhetens namn eller aktuell IP-adress. 

 
Inloggningsdialogrutan visas: 

 
3. Skriv användarnamnet [ADMIN]. 
4. Skriv lösenordet [SBTAdmin!]. 
5. Klicka på OK. 

 
Startsidan för standardapplikationen visas: 

 
 
Nu kan normala inställningar göras via webbgränssnittet. 
 

Initial kommunikation 
via Web HMI 
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7. Systeminställningar 
7.1 Lösenord 
 

Lösenordsskydd kan ställas in för upp till nio nivåer. Endast tre nivåer är definierade i 
denna applikation. Antalet nivåer kan vid behov utökas genom modifiering av filen ”HMI 
template configuration”. 

Följande åtgärder är möjliga på de olika nivåerna: 

 Inga restriktioner: Alla användare, dvs inget lösenord krävs. 
– Läsrättigheter till alla menyer utom systemparametrar, konfigurerings- och detalj-

menyer. 
– Läsrättigheter till larmlistor och larmhistorik. 

 
 Nivå 6: Slutanvändare, lösenord 1000. 

– Alla rättigheter som för ingen nivå, plus: 
– Läsrättigheter till alla menyer utom konfigureringsmenyer. 
– Skrivrättigheter till de viktigaste börvärdena (Börvärden/Inställn. > Börvärden). 
– Larm och larmhistorik kan kvitteras och återställas. 

 
 Nivå 4: Systemadministratör, lösenord 2000. 

– Alla rättigheter som för nivå 6, plus: 
– Rättigheter för alla menyer utom I/O-konfigurering och systeminställningar. 

 
Gränssnittsöversikten nedan avser nivån utan restriktioner plus behörighetsnivå 2–6 
som krävs för visning och ändring av värden samt ändring av behörighetsnivå.  

 

7.2 Ändra lösenord 
 

Du kan ändra standardlösenordet till ett eget lösenord. Minst behörighetsnivå 4 krävs. 

Huvudmeny > Systemöversikt  > Lösenordshantering 

Parameter Värde Funktion 

Logga in  Användare som är inloggad med behörighetsnivå 4 
kan ändra behörighet till nivå 2. 
Vid inloggning med ett nivå 6-lösenord visas hu-
vudmenyn. Alternativet finns inte på nivå 2. 

Logga ut  Utloggning. Huvudmenyn visas. 

Ändra löseord: Användare  Behörighetsnivå 4 krävs. Lösenordet för nivå 6 kan 
ändras. 

Ändra lösenord: Service  Behörighetsnivå 4 krävs. Lösenordet för nivå 4 kan 
ändras. 

Ändra lösenord: Fabrik  Behörighetsnivå 2 krävs. Lösenordet för nivå 2 kan 
ändras. 

 
 
 
 
 

Parameter 
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1. Välj Ändra lösenord: Service. 
2. Ange det nya lösenordet vid Mata in lösenord: 

Vrid inställningsratten: Aktiv siffra ändras. 
Tryck på inställningsratten: Gå till nästa position. 
Tryck på inställningsratten igen efter fjärde positionen. Gå till första positionen och 
till raden Bekräfta lösenord. 

3. Ange det nya lösenordet igen enligt ovan. 
Tryck på inställningsratten igen efter fjärde positionen. Det nya lösenordet an-
vänds. 

 
Avbryter definiering av nytt lösenord. Det gamla lösenordet gäller fortfarande. 
 
 

7.3 Språk 
 

Upp till fem språk stöds. 

Följande språk är tillgängliga för närvarande: 

– Engelska 
– Svenska 
– Tyska 
 
 Minst behörighetsnivå 6: 

Huvudmeny > Systemöversikt > Language selection 
 Minst behörighetsnivå 4: 

Huvudmeny > Systemöversikt  > Language selection 

Parameter Värde Funktion 

Aktuellt språk – English 
– Swedish 
– German 
– Lang4 
– Lang5 

– Engelska. 
– Svenska. 
– Tyska. 
– Välj inte; inget språk tillgängligt! 
– Välj inte; inget språk tillgängligt! 

 

7.4 Manöverpanel 
7.4.1 Allmänt 
 

Denna meny innehåller huvudsakliga inställningar för manöverpanelen (HMI). Suffixet 
”inbyggt” efter en parameter innebär att parametern avser endast den manöverpanel 
som är inbyggd i processenheten. 

Huvudmeny > Systemöversikt  > HMI 

Parameter Värde Funktion 

Aktuellt språk  
– English 
– Swedish 
– German 
– Lang4 
– Lang5 

Visar aktuellt språk samt språkalternativ. 
– Engelska. 
– Svenska. 
– Tyska. 
– Välj inte; inget språk tillgängligt! 
– Välj inte; inget språk tillgängligt! 

Logout time 3...30 [min] Användaren loggas automatiskt ut efter en viss tids 
inaktivitet, och måste logga in igen. 

Ljus: inbyggd 0...31 Bakgrundsbelysningens ljusstyrka. 

Exempel på användning 
av servicelösenord 

ESC 

Parameter 

Parameter 
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Kontrast: inbyggd 0...31 Bakgrundsbelysningens kontrast. 

Meddelandetid: inbyggd 2...15 [s] Tidsrymd för visning av felmeddelande, exempelvis 
när ett börvärde utanför giltigt område anges. 

Andra inställningar  Behörighetsnivå 2 krävs: 
Gå till sidan Andra inställningar. 

 
 

7.4.2  Övriga inställningar för manöverpanel 
 

 

Parameter Värde Funktion 

Larmkvitt.nivå 2, 4, 6  Inställning av erfordrad behörighetsnivå för kvitte-
ring eller återställning av larm. 

Larmformat --- Ändring av larmvisning, t ex via manöverpanelen. 
Bör ändras endast av en erfaren programmerare, 
och endast efter konsultation av leverantören! 

 

 

Parameter 
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8. SD-kort och modem  
8.1 SD-kortfunktioner (applikationsuppdatering) 
 

Processenheten är försedd med ett kortfack för SD-minneskort med max 2 GB kapa-
citet. 

SD-kortet kan användas till att: 
 Läsa in en applikation eller programvara: 

– Operativsystem (POL63x.hex). 
– Applikation (MBRTcode.bin). 
– Operativsystem för manöverpanel (HMI.bin). 
– Operativsystem för webbgränssnitt (HMI4Web.bin). 
– Språk- och kommunikationskonfiguration (OBH.bin). 

 Läsa in en konfiguration: 
– Anläggningskonfiguration inklusive parametrar (Param.bin). 

 Spara (säkerhetskopiera) en konfiguration: 
– Anläggningskonfiguration inklusive parametrar (Param.bin). 

 
Uppdatering av processenheten. 

– Filerna (okomprimerade) måste finnas i SD-minneskortets rotmapp. 
– Filerna måste ha de namn som beskrivs ovan (se skärmbilden nedan). 
 

 

1. Sätt i minneskortet i processenheten. 
2. Slå från processenheten. 
3. Tryck på knappen i hålet intill processenhetens statusskärm med ett tunt föremål 

så att ett klickande ljud hörs och håll knappen intryckt. 
4. Slå på processenheten. 
5. Vänta tills lysdioden blinkar med rött och grönt sken. 
6. Släpp knappen. 
7. Vänta tills lysdioden slocknar. 
8. Slå från processenheten. 
9. Slå på processenheten. 
 
 
Efter initiering och anpassning kan parametrar och konfigurationer sparas på SD-kortet. 
Du kan till exempel läsa in dessa värden till en annan processenhet med samma 
grundkonfiguration (operativsystem, applikation, manöverpanel, HMI4Web och 
språk/kommunikation). Behörighetsnivå 4 krävs. 

 
1. Sätt i ett tomt SD-minneskort i processenheten. 
2. Säkerhetskopiera värdena till minneskortet.  

Huvudmeny > Systemöversikt > Spara / Återställ > Spara param.till SD = Utför. 
3. Vänta tills: 

Huvudmeny > Systemöversikt > Spara / Återställ > Spara param.utfört = Ja. 

Läsa in en applikation 
eller programvara 
Förutsättningar 

Filer på SD-kort 

Tillvägagångssätt 

Säkerhetskopiera och 
återställa en konfigurat-
ion 

Tillvägagångssätt 
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4. Sätt i minneskortet i den andra processenheten. 
5. Läs in värdena från minneskortet. 

Huvudmeny > Systemöversikt > Spara / Återställ > Ladda param.från SD = Utför. 
6. Vänta tills: 

Huvudmeny > Systemöversikt > Spara / Återställ > Ladda param.utfört = Ja. 
7. Starta om processenheten: 

Huvudmeny > Systemöversikt > Spara / Återställ > Omstart = Utför 
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9. Larmhantering 
9.1 Allmänt 
 

I detta kapitel beskrivs följande funktioner: 
 Larm. 
 Larmlistor. 
 Historiklistor. 
 Kvitterade larm. 
 Återställda larm. 
 
 Larm- och historiklistor kan innehålla maximalt 50 poster. 
 Varje larmpost inkluderar beskrivning, aviseringsklass, larmgrupp, datum och tid. 
 Varje nytt larm genererar en post i larmlistan och i historiklistan. 
 Aktivt larm: 

– Larmindikatorn på den externa manöverpanelen blinkar. 
– Larmsymbolen i den inbyggda manöverpanelen blinkar. 

 Kvitterat men fortfarande aktivt larm: 
– Larmindikatorn på den externa manöverpanelen lyser. 
– Larmsymbolen i den inbyggda manöverpanelen lyser. 

 Återställt larm: 
– Larmlistan: larmposten tas bort. 
– Historiklistan: visas som normalt larm.  

 
Procedur för larm som släpper värden: 
 

 

Procedur för larm som håller värden: 

 
 

Principer 

Larm som håller respek-
tive släpper värden 
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Larmknappsfunktion 
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9.2 Larmlisteinformation 
 

Larmlistan innehåller följande information om senaste larm: 

Rad 1 + Larmnamn  Status 

Rad 2 Aviseringsklass (Aviseringsgrupp) 

Rad 3 Datum Klockslag 

 Exempel: 
+ Frysvaktstemp.värme: Larm 
  0 Larm fara 
15.10.2009 21:32 

 

9.3 Larmlista 
 

Följande information om aktiva larm är inkluderad i larmlistan: 

Rad 1 Antal larm som ännu inte har kvitterats: 
Kvitterat Passiv-nummer 
Exempel: 
Kvitterat Passiv 14 
Tryck på manöverpanelens inställningsratt för att kvittera alla okvit-
terade larm. 

Övriga rader + Larmnamn  Status 
Exempel: 
+ Frånluftstemp.:  Larm 
 
– Tryck på inställningsratten för att visa detaljinformation om lar-

met. 
– Tryck på larmknappen för att visa listinställningarna. 

 
Listan kan innehålla upp till 50 poster. 
 

9.4 Larmhistorik 
 

Följande information om aktiva och passiva larm är inkluderad i larmlistan: 

Rad 1 Antal larm som ännu inte har återställts: 
Kvitterat Passiv-nummer 
Exempel: 
Kvitterat Passiv 14 
Tryck på manöverpanelens inställningsratt för att kvittera alla okvit-
terade larm. 

Övriga rader + Larmnamn  Status 
Exempel: 
+ Frånluftstemp.:  Larm (aviserat larm). 
- Frånluftstemp.: OK (normalt larm). 
  
– Tryck på inställningsratten för att visa detaljinformation om lar-

met. 
– Tryck på larmknappen för att visa listinställningarna. 

 
Listan kan innehålla upp till 50 poster. 
 

Obs! 

Obs! 
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10. Bilagor 
10.1 Navigeringsöversikt 
 

Startsida > Huvudmeny / Driftinformation 
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Startsida > Huvudmeny > Aggregat 

 

Enhet 
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Startsida > Huvudmeny > Systemöversikt 

 
 

 

Systemöversikt
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Startsida > Huvudmeny > Konfiguration 
 

 
 

 
 
 
 

Konfiguration

 
 
 Rätt till ändringar förbehålles


