Guide för SControl

Montering: (OBS! Minsta avstånd mellan SControl och luftintag måste vara minst 150cm

a) Öppna SControllen genom att
skruva loss de två TORXskruvarna (TX10) på undersidan
och tag av locket.

b) Borra hål igenom
markeringarna på höger och
vänster om kretskortet. Skruva
därefter upp SControllen på
väggen.
9-ledet kabel

sort
Svart
rød
Röd
grøn
Grön

tykkelse
0,75 mm² ➔ *SV

3x

Kombi2

0,50 mm² ➔ *TF1

2x

gulGul

4x

0,25 mm² ➔ Kombi2

Aktivt relæ

brun
*PWR

blå

*SV

sort sort

rød
blå blå

hvid

sort

*TF1
Vent2
Relæ Vent

c) Anslut ledningarna från luftsolfångaren, nätadaptern och sensor TF1 markerad med *
enligt bilden ovan och sätt sedan på locket. Aktiv relä och Aktiv relä Vent kopplas
endast in, när en separat fläkt är kopplad till fuktsensor, timer eller ”Rum-max”.

Läs säkerhetsföreskrifterna i medföljande användarmanual och installtionsguiden före
användande av SControl. Läs mer på www.solarventi.se (eller använd QR-koden till höger)

Användning
Använd regulatorn genom att trycka eller vrida på
den svarta knappen (DDS-knapp)

On/Off
På/Av

DDS-knapp
DDS-knob

• Navigering genom menyerna sker genom att
vrida på knappen.
• Håll knappen intryckt i 3 sek. för att välja
undermeny, märkt med >>
• Genom att hålla in knappen 1 sek väljs
undermeny utan sub-menyer.
OBS! Flera menyer märkta med >> har flera
undermenyer. Dessa kan väljas med ett kort tryck
på DDS-knappen (T.ex ”Rum-max)

The controllers
usage
interface
SControll
display

Språkval
Steg 1. Starta genom att trycka på knappen
På/Av (ovanpå SControllen, se bild)
Steg 2. Vänta tre sekunder till startbilden visas
(se bild till höger).
Displayen visar nu Language (språkval).
Vrid på knappen (DDS-knapp) tills valt
språk visas. Välj genom att trycka på
knappen (DDS-knapp).
Steg 3. Starta om SControllen för att visa de
valda språket.

Choose language in this menu

Steg 4. SControllen är nu redo för kommande
inställningar.

OBS! Menyvalet språk visas bara första gången SControllen startas. Om språkval inte visas kan
det vara förinställt. Vid problem kontakta din lokala återförsäljare.

Ett kort tryck på DDSknappen stänger av
fläkten i 1 timma

Användning av menyn
Huvudsida
Main page
(Stängs efter 3 sek.)
Startmeny
(för uppdatering)

Fläkthastighet:
Om fläkten går ändras
hastigheten om man
vrider på DDS-knappen

Håll DDS-knappen intryckt i 3 sec.)

Informationssida

Meny 1

Visa sensorer:
• Justera tiden:
(Håll DDS-knappen intryckt i 3
sek. på valet, timer-selection)

Justera funktioner
• Starttemperatur
• T-diﬀerens
• Rum-max.
• Termostat
• Timer
• (Expert)
Endast för montören

•

Välj ev. andra sensorer som
ska visas på huvudsidan,
(t.ex. fukt och temperatur)

•

Ställ in:
Standardhastighet på fläkten,
Fuktkontroll och
Timer

Tryck
meny

Meny 2

Tryck
framåt

Justera funktioner
• Daggpunkt
• Fuktstyrning
• (Kontrast)

Rekommenderade inställningar
a) Vi rekommenderar att ställa in starttemperaturen mellan15-20 grader i de flesta situationer. Detta säkerställer
att SControllen aldrig blåser in kallare luft än 15 grader och aktiverar inte utblås förrän luften i luftsolfångare
har uppnått inställningen på TF1.
b) Vi rekommenderar att alltid aktivera och ställa in Rum-max till 25-30 grader för de flesta situationer. Detta
förhindrar att för varm luft blåser in i huset. Vanligtvis används TF2 eller den interna sensorn i SControll.

OBS!
Vid forcerad ventilation med Timer eller Fuktkontroll är Starttemperatur och Rum-max inaktiv. Forcerad
ventilation är alltid prioriterad högre en Starttemperatur och Rum-max.

