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1 SIKKERHEDS HENVISNINGER
1.1 EU-Konformitetserklæring
I kraft af CE-mærkningen på produktet erklærer producenten, at SControl opfylder
Sikkerhedsbestemmelserne i EU’s retningslinjer for lavspænding 2014/35/EU samt EU’s retningslinjer for
elektromagnetisk påvirkning 2014/30/EU. Konformiteten er efterprøvet og dokumentation herfor ligger hos
fabrikanten.
OBS: CE-certificeringen er pt. under udarbejdelse.

1.2 Almene anvisninger
Denne montage- og brugervejledning indeholder grundlæggende anvisninger og vigtige Informationer om sikkerhed,
montage, Ibrugtagning, vedligeholdelse og optimal brug af Apparatet. Derfor skal denne vejledning for montage,
Ibrugtagning og Betjening af apparatet læses og følges af installatør/fagmand og bruger af anlægget.
Bemærk at denne vejledning med hensyn til montage og betjening på ingen måde erstatter gældende love, normer og
forskrifter i det pågældende land, hvor installationen foretages.
Montage, elektrisk tilslutning, ibrugtagning og vedligeholdelse af apparatet, må kun ske af en tilstrækkelig kompetent
fagmand. Dette apparat anvender kun spænding under 24 Volt/DC (jævnstrøm). Der skal tages hensyn til de enkelte
landes lovgivning på dette område.
For brugeren: Sørg for at blive informeret om Funktionsmåde og Betjening af SControl styringen. Denne vejledning
skal opbevares i nærheden af styringen.

1.3 Symbolforklaring
Anvisninger som, hvis de ikke følges, kan have livsfarlige virkninger pga. elektrisk
spænding.

Anvisninger som, hvis de ikke følges, kan have svære sundhedsmæssige følger såsom
eksempelvis forbrændinger eller livsfarlige kvæstelser.

Anvisninger som, hvis de ikke følges, kan bevirke skade på apparatet, anlægget eller
miljøet.

Anvisninger, som er særligt vigtige for funktion og optimal brug af apparatet og
anlæg.

1.4 Retmæssig anvendelse
Styringen SControl er tiltænkt elektronisk styring for Drift af ventilationssystemer fra SolarVenti. Den skal monteres
indendørs. Enhver anden brug sker uden ansvar for SolarVenti.
For skader som følge af anden brug hæfter fabrikanten ikke. Risiko bæres da alene af brugeren (1.7 Garanti og
hæftelse).
Til retmæssig anvendelse hører også:
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At man læser og følger alle anvisninger, så som sikkerheds- og farehenvisninger i betjeningsvejledningen
At man overholder Inspektions- vedligeholdelses arbejder
at montage sker i følge betjeningsvejledningen.
Ændringer af apparatet

Ved ændringer på apparatet kan dette få indflydelse på sikkerhed og funktion af
apparatet og på hele systemet/anlægget.








Uden skriftlig tilladelse fra fabrikanten, må der ikke foretages ændringer, til- eller ombygninger af styringen.
Det er derudover ikke tilladt, at indbygge tilføjelseskomponenter som ikke er testet.
Når det ved eksempelvis beskadigelse af kabinettet, ikke længere er mulig at få en risikofri drift sluk da
venligst for styringen med det samme.
Apparat- eller tilbehørsdele, som ikke er fejlfri, skal øjeblikkelig udskiftes.
Anvend kun originale reservedele fra leverandøren.
Mærker og kendetegn fra fabrikken må ikke ændres, fjernes eller gøres ugenkendelige.
Anvend kun indstillinger af styring som er beskrevet i denne vejledning

1.6 Bortskaffelse og skadelige stoffer
Apparatet overholder de europæiske ROHS retningslinjer 2011/65/EU mht. anvendelse af bestemte farlige stoffer i
Elektro- und Elektronikapparater.

Apparatet må under ingen omstændigheder bortskaffes som alm. husholdningsaffald,
men afleveres på en dertil indrettet genbrugsstation eller send det tilbage til leverandør
eller fabrikant.

1.7 Garanti og hæftelse
Styring er fremstillet og testet med hensyntagen til højeste kvalitets- og sikkerhedskrav. Der gælder en lovpligtig
garantiperiode på 2 år fra købsdatoen.
Garanti og hæftelse gælder dog ikke person- eller materialeskader, der for eksempel kan føres tilbage til en eller flere
årsager som følge af:
 At man ikke har fulgt montage- og brugervejledning
 Fejlagtig montage, ibrugtagning, vedligeholdelse eller betjening
 Fejlagtigt udførte reparationer
 Egne gennemførte ændringer på apparatet
 Indbygning af ekstra komponenter som ikke er testet.
 Alle skader som er opstået som følge af en fortsat benyttelse af apparatet, på trods af at en klar mangel/fejl
er opstået.
 At man har anvendt ikke originale reservedele
 Anvendelse af apparatet, som falder udenfor de i vejledningen anviste
 At man har overskredet de angivne tekniske grænseværdier
 Force majeure

Man skal regelmæssigt og egen ansvarligt – med passende tidsmellemrum - efterprøve
funktion af apparatet.
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2 Betjening
2.1 Beskrivelse
SolarVenti SControl er en regulator for luftsolfangere, der har mangfoldige anvendelsesmuligheder,
og som er udviklet specielt til de effektive SolarVenti systemer.
Ved hjælp af to separate indgange for strømforsyningen til regulatoren kan denne drives enten af
et solcellemodul, eller en strømforsyning eller af begge dele samtidigt. Ved at følge menuen kan
man tilpasse styrestrategien forskellige ventilationssystemer. Alle indstillinger og måleværdier kan
vises på det baggrundsbelyste grafiske display.
Udstyret omfatter foruden de mange programmerbare funktioner også et ur med batteri-backup
og en indbygget temperatur- og luftfugtighedsføler. Mange grundlæggende funktioner og målinger
er således mulige uden ekstraudstyr. (Som fx. måling af dugpunkt).
På grund af fleksibiliteten af de væsentlige funktioner kan SControl tilpasses ventilationssystemer
med de mest forskelligartede behov. Som styreredskab for SolarVenti systemer benyttes
temperaturen (solfanger og rum), fugtighed (RH), dugpunkt og tidsfunktioner.

2.1.1 Brug af tryk- og drejeknappen: DDS
Programmering og betjening af regulatoren sker ved hjælp af tryk- og drejeknappen (DDS).
Tryk på drejeknap DDS:
- 1 Sek (1s):
aktiverer pausefunktionen på startsiden (se funktioner)
- 3 Sek (3s):
Spring til Infoside og de næste menuer (se menu betjening)
Drej på DDS:
- På startsiden: Indstil Ventilatoromdrejningstal
- På Infoside/Menuer: Drej cursor til Menupunkt eller Værdiindstillinger

2.1.2 Opbygning
1 = On/off Hovedafbryder
2 = Dreje- og trykknap (DDS) for:
- Ventilator-Omdrejningstal
- Ventilator Stop (Pause)
- Menu
3 = Tilslutningområde for div. ledninger
4 = Grafik-Display (Fremvisning
Normaldrift = Startside)
5 = LED for Relæ/Ventilator/Power/Fejl

1
2
4
5
3
Bedienelemente des Komfortstyrings

2.1.3 LED Skærmbillede
LED nederst
LED midte
LED øverst

Grøn:
Rød:
Grøn:
Grøn:

Driftsklar (Driftsspænding>7,5V)
Driftsspænding for lav eller Fejladvarsel
Ventilator Vent1 i Drift
Relækontakt aktiveret

2.1.4 Udgange
SControl har to Ventilator-udgange (Vent1 og Vent2 i paralleldrift) og en Relækontakt (Relæ).
Afhængig af anvendelse kan disse udgange programmeres. Begge parallelle ventilatorudgange
SolarVenti ®
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Vent1 og Vent2 kan justeres mht. omdrejningstal.
 Normalt bruges Vent1 som ventilator i SolarVenti for den friske, opvarmede luft
 Udgang Vent2 kan, alt efter anvendelse, benyttes til en ”slave” ventilator parallelt koblet
med Vent1 (Kapitel „Anvendelses eksempler“)
 Udgangen: Relæ kan benyttes til en alternativ-ventilator, eller for tilslutning af et andet
apparat.

2.1.5 Strømforsyning
Til drift af grundfunktioner behøver styringen ingen ekstern strømkilde. Den nødvendige
elforsyning kommer fra SolarVenti solfangerens egen solcelle. Som ekstra tilbehør kan en
strømforsyning (12 Volt-DC) anvendes. Styringen skifter automatisk til solar drift, så snart der er
tilstrækkelig spænding fra solcellen.
(I Comfort anlæg anvendes normalt udelukkende 12 Volt strømforsyning)
Drift udelukkende med en 12 V strømforsyning er også mulig.
Solardrift:
Netdrift:
Hybriddrift:

Drift af styringen kun med en solcelle
Drift af styringen kun med en ekstern strømforsyning
Drift af styringen med både solcelle og en ekstern strømforsyning

2.1.6 Tilslutningområde
Tilslutningområdet kan opdeles i 4 områder fra venstre mod højre:
Strømforsyning - Udgange Ventilatorer – Indgange følere – Relæudgang

PWR
Solcelle +
Solcelle Vent1 +
Vent2+
Vent212V Out 12V Out+
Kombi1
Kombi2
TF1
TF2
Relæ

= Tilslutning DC Strømforsyning 8 … 12 Volt / 2A
= Tilslutning Solcelle SolarVenti (Brun)
= Tilslutning Solcelle SolarVenti (Blå)
= Tilslutning Ventilator SolarVenti Pluspol (Sort)
= Tilslutning Ventilator Parallel (Pluspol)
= Tilslutning Ventilator Parallel (Minuspol)
= Tilslutning interne DC Spænding (Minuspol)
= Tilslutning interne DC Spænding (Pluspol)
= Tilslutning ekstraudstyr Kombiføler 1
= Tilslutning ekstraudstyr Kombiføler 2 (Udeføler)
= Tilslutning Solfangerføler (PT1000 Solfangerføler)
= Tilslutning Temperaturføler TF2 (ekstern PT1000 Føler, ekstraudstyr Rumføler)
= Tilslutning potentialfri Relækontakt (Termostatfunktion)
Solfangerføler TF1 skal tilsluttes for at styringen fungerer!
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2.2 Quick guide
Quick guide viser i korthed, hvordan de fundamentale funktioner betjenes.
Trin 1: Skil styringen ad:
 Løsn skruen Torx-Skrue (TX 10) fra undersiden og tag
overdelen af.
TORX-Skrue løsnes

Trin 2: Monter styringen på væggen:
 På underdelen er der præget 2 befæstelses huller, som skal brydes igennem.
Afstanden er på 137mm
Trin 3:

Monter solfangerføler i SolarVenti (se vejledning ang. solfangerføler) og tilslut den
klemme TF1.

Trin 4:

Tilslut 3-leder kablet fra SolarVenti i klemrækken an og sæt dækslet på igen med
Torx-Skruen
 Solcelle + = Tilslutning Solcelle SolarVenti (Brun)
 Solcelle - = Tilslutning Solcelle SolarVenti (Blå)
 Vent1 + = Tilslutning Ventilator SolarVenti Pluspol (Sort)

Trin 4a:

Alternativt: sæt strømforsyning i stikket PWR

Trin 5:

Tænd for On/off kontakten – øverst på kabinet!
 Displayet viser i ca. 3 Sekunden: Start Skærmbillede
 Derefter viser Displayet startsiden
 Når den nederste LED lampe lyser grønt, er der tilstrækkelig
driftsspænding til stede

Startside

Startside

Styringen er nu driftsklar og kan drive ventilatoren i SolarVentien.
Fabriksindstillingen har nu funktionen „Start-Temperatur“ aktiv ved 15°.
Viser displayet en solfangertemperatur (til venstre) over 15°, kører ventilator. Den
midterste LED lampe lyser da grønt.
Trin 7:

Drej forsøgsvis drejeknap DDS med uret. Omdrejningstallet for
Ventilator stiger (Ses til højre i display

Trin 8:

Indstilling af uret:
 Tryk på drejeknap DDS (sort) i 3 Sekunden
 Infoside med Skærmbillede af alle følere ses
 Drej drejeknappen indtil Cursor står på Klokkeslæt øverst til
venstre.
 Tryk og hold (ca. 3 Sek.) på DDS, Klokkeslæt kommer til syne
og timetal (til venstre) blinker.
 Ved at dreje på DDS ændrer man timetal og, ved at trykke
ændrer man minutterne. Efter indstilling trykkes på enter.

DDS = sorte drejeknap

Klokkeslet

Menu 1: Start-Temp.
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Indstil en anden starttemperatur:
 Når man står på Infoside, drej cursor frem til „Menu“ nederst
til højre – tryk 1 gang og man kommer til Menu1
 Cursor står nu på „Start-Temp.“ – hvis ikke, så kan man ved at
dreje på DDS stille Cursor på„Start-Temp.“
 Tryk kort på DDS – for indstilling af start temperatur
 Ved at dreje på DDS kan man indstille den ønskede temperatur. Eller man kan
stille på „OFF“. Så bliver funktionen sat ud af spil og Ventilatoren kører, så snart
der er tilstrækkelig strømforsyning.
 Tryk en gang på DDS og drej Cursor til „Enter“ nederst til højre – bekræft nu med
„Enter“
Ændringer / Indstillinger bliver nu endelig lagret, når menu siden forlades med tryk
på „Enter“


På Infoside: stil Cursor på ”tilbage”(nederst til venstre) og tryk kort på DDS Så
springer Displayet tilbage på Startsiden.

I øvrigt springer displayet automatisk efter ca. 5 minutter fra samtlige undersider til
Startside – denne blive så betegnet som „Normaltilstand“ for Skærmbillede.


Man har nu indstillet en ny Starttemperatur. Ventilator i SolarVenti vil nu først
starte ved den ny-indstillede temperatur.

De fleste funktioner har en såkaldt „Hysterese“ tilknyttet. Derved undgås, at en
indstillet forskel fører til en „tænd-sluk“ forstyrrelse af styringen. Med hensyn til
Start-Temperatur betyder dette, at der fra fabrikkens side er sat en forskel på ca. 2
grader mellem de temperaturer som styringen skal reagere på., Dette sikrer en rolig
og stabil drift.
Hysteresen og andre parametre kan ændres i Expert-Menu.
Trin 10:

Prøv at ændre på den ønskede maksimale rumtemperatur – som et forsøg.

Ved Funktioner eller måleværdier, som har tegnet: „>>“ foran sig, kan med et længere
tryk (ca. 3 Sek.) på DDS føre videre til en undermenu med Indstillinger.
Dette kan fx. være til et (ud)valg af referencefølere
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2.3 Menu betjening og opbygning
Startside

Skærmbillede lige efter Opstart – Varighed ca. 3 Sek
- Vælges Update muliggør det en opdatering af programmer
- Som tilbehør benyttes et Adapterkabel.

Startside

Skærmbillede i Normaldrift, medfører automatisk tilbage
spring efter ca. 5 Minutter. Kort tryk på DDS stopper Ventilator
- Længere tryk (3 Sek) på DDS skifter til Infoside
- Speedfunktion er aktiv, Omdrejningstal ændring ved at dreje
på DDS (ikke aktiv ved „Timer“ og „Fugtkontrol“)
Henvisning: De 2 nederste linjer for Temperatur und Fugt viser
den på infoside udvalgte måleværdi for temperatur og fugt.

Infoside

Skærmbillede for måleværdier
- Enkelte linjer har flere funktioner
- Udvælg med kort tryk på DDS = flere måleværdi
Klokkeslet (se også Funktioner)
- Udvælg og tryk længere (3 Sek) = Klokkeslet indstilles
Ventilator (se også Funktioner)
- Udvælg og kort Tryk = Startspeed indstilles
Tilbage Udvælg und kort Tryk = tilbage på Startside
Menu Udvælg und kort Tryk = Menu1

Menu1

Funktioner aktiveres
- Indstil med Udvælg/Tryk/Drej/Tryk
Expert
- Skift om i Expert Menu med et langt tryk (>3 Sek)
Videre Udvælg og tryk springer til Menu2
Enter Ændringer lagres med et „Enter“
Cancel Afbrydelse uden lagring, tilbage til Infoside
Funktioner aktiveres
- Indstil med Udvælg/Tryk
- Undermenu med et langt tryk
Setup restore
- Udvælg/Tryk/vent til OK = Fabriksindstilling
Enter Ændringer lagres med „Enter“
Cancel Afbrydelse uden lagring, tilbage til Infoside
Indstillinger i Expert området
Bemærk: Indstillinger er forbehold fagfolk

Menu2

Expert

Øverste linje viser driftsarten:
Auto = Automatik-Modus
Timer = Timer-Modus aktiv
Hum-Mod = Fugtstyring aktiv
Dugpunkt = Dugpunktspærre aktiv

Øverste linje = aktiverede funktioner
Sp = Speed
St = Starttemperatur
Diff = Temperaturdifference
R = Maximal rumtemperatur

Se Kapitel Expert-Menu

Ændrede indstillinger lagres med et tryk på „Enter“

Menupunkt med „>>“ foran sig har flere indstillingsmuligheder i undermenuen:
Menupunkt vælges - Langt tryk (3 Sek) på DDS åbner en undermenu.
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2.4 Funktionen
2.4.1 Funktionernes hierarki
Der findes betingede funktioner (af hinanden afhængige funktioner) og sikkerhedsfunktioner.
Derved opstår forskellige prioriteter, som tjener til at forstå, hvad der er vigtigt for driften. Den
højeste prioritet er 1, den laveste 5.
Maximale
Solfangertemperatur

Sikkerhedsfunktion

Dugpunkt

Sikkerhedsfunktion

Fugtkontrol

Tvangsventilation

Timer

Tvangsventilation

Starttemperatur
Temperaturdifference
Maximale rumtemperatur

Betingende
funktioner

Nul-Grad Funktion

Sikkerhedsfunktion

Stopper Udgang Vent1/Vent2
Virker på prioriteter lavere end 1
Stopper die udvalgte Udgange,
mindestens men Vent1/Vent2
Virker på Prioriteter laver als 2
Tvangsdrift eller tvangspause for alle
udvalgte udgange når de indstillede
fugtbetingelse opfyldes.
Virker på prioriteter lavere end 3
Tvangsdrift af alle udvalgte udgange.
Udover de indstillede tider / Intervaller
kan de lavere prioriteter arbejde efter
de indstillinger man har lavet
Virker på prioriteter lavere end 4
Disse 3 Funktioner er gensidigt
betingede af hinanden. Ventilator på
udgang Vent1/Vent2 kører kun, når alle
3 betingelser er opfyldt. Hvis én af
betingelserne står på „off“ , sker der
ingenting mht. styring.
Afbryder ventilator Vent1/Vent2 , når
Starttemperatur står på„off“ og når
Solfangertemperatur falder under 0°C

Prioritet
1
Prioritet
2
Prioritet
3

Prioritet
4

Prioritet
5

Uden
Prioritet

2.4.2 Tabel over følere og betegnelser
Følerbetegnelse

Beskrivelse

Solfangerføler
Temperaturføler TF2
Kombi intern
Kombi 1
Kombi 2

Solfangerføler PT1000
ekstern føler PT1000
Kombiføler i Styring
Ekstern Kombiføler 1
Ekstern Kombiføler 2

Temperatur
Solfanger
Temp. TF2
Temp. intern
Temp.Kombi1
Temp.Kombi2

Følerværdi
relative Fugt

Dugpunkt

Fugt intern
Fugt Kombi1
Fugt Kombi2

Dugpkt. Intern
Dugpunkt 1
Dugpunkt 2

2.4.3 On/off Hovedafbryder
Hovedafbryderen kan helt tænde og slukke apparatet. I stilling
(= ON) er styringen tændt og
driftsklar. I stilling OFF er styringen afbrudt fra alle strømkilder og SolarVenti er ikke mere driftsklar.
Sluk kun for hovedafbryderen når du virkelig ingen SolarVenti drift ønsker.

2.4.4 Ventilator Omdrejningstal (Speed)
Ved at dreje på DDS kan hastighed (Omdrejningstal) på Ventilatoren tilpasses trinløst efter behov..
SolarVenti ®
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Det aktuelle omdrejningstal bliver vist i display i Område 0% til 100%. Ved indstillingen 0% er
ventilator slukket, og 1% er det lavest mulige omdrejningstal. Omdrejningstallet påvirker kun de
ventilatorer, som er tilsluttet klemmerne: Vent1 und Vent2
Ved normal anvendelse i et SolarVenti-system, anvendes ventilator Vent1 til indblæsning af den
solopvarmede luft.
Henvisninger til indstilling:




Ved forringelse af omdrejningstal stiger temperaturen på indblæsningsluft
Ved maximal omdrejningstal er udluftningseffekten (Frisklufteffekt) den højeste.
Ved forringelse af omdrejningstallet kan ventilatorlyden reduceres

På Infoside (-> Kapitel Sideopbygning) kan under „Ventilator“ Startomdrejningstal
(-> 2.4.7 Startspeed) angives efter ønske.

2.4.5 Pause
Med et kort tryk på den DDS (1s) stopper Ventilator og den kører igen efter ca. 1 time med det
indstillede omdrejningstal. Med endnu et kort tryk genoptager ventilator øjeblikkelig sin normale
drift.

2.4.6 Klokkeslet
Styring er udstyret med en Ur-funktion. Uret kan vælges på Infoside med cursoren og med et 3sec.
tryk bringes i Indstillingsmodus.

2.4.7 Startspeed

(Ventilator)

Hvor:
Infoside / >>Ventilator / 1x tryk / Ventilator omdrejningstal stilles på % / Enter
Funktion: Med det her indstillede omdrejningstal starter Ventilator på Vent1/Vent2 ved opstart af
styringen og ved aktivering ved hjælp af funktionerne „Fugtstyring“ og „Timer“.
Indstillingsområde for Startspeed :

0…100%

2.4.8 Starttemperatur

(Start-Temp.)

Hvor:
Menu1 / Start-Temp. / 1x tryk / indstil / Enter
Funktion: Temperatur i solfanger, fra ventilator på klemme Vent1 (SolarVenti) og Vent2 startes op
ved denne. En solfangerføler skal være tilsluttet Klemme TF1.
Indstillingområde der Startemperatur :

Off / 10°C-40°C

Styringen har en indbygget Nul-Grad funktion, hvis Starttemperatur funktionen for
Ventilator Vent1 er spærret. Så snart solfangertemperatur falder under 0°C stopper
ventilator V1. . Funktionen griber ikke ind ved en aktiv „Timer“ og „Fugtkontrol“!
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2.4.9 Temperaturdifference

(T-Difference)

Hvor:
Menu1 / T-Difference / 1x tryk / indstil / Enter
Undermenu: 3 Sek tryk
Funktion: Temperaturdifference-styring sammenholder solfangertemperatur med rumtemperatur. Først når solfangertemperatur er så meget højere end den indstillede værdi er over
rumtemperatur, startes Ventilator Vent1 (SolarVenti). Der skal vælges en
rumtemperaturføler som referencepunkt.
Indstillingsområde for temperaturdifference:

Off / 3°C – 20°C

Valgbare Rumtemperaturføler:
- Temp. intern
Temperaturføler i selve styringen
- Temp. TF2
ekstern (Rum-)Temperaturføler (PT1000-Føler) i Klemme TF2
- Temp. Kombi1
Temperatur-/Fugt-Kombiføler i indgang Kombi1
Henvisning: Den valgte føler bliver efter aktivering også referenceføler for funktionen „maximale
Rumtemperatur“.

2.4.10 Maximale Rumtemperatur

(Rum-max.)

Hvor:
Menu1 / Rum-max. / 1x tryk / indstil / Enter
Undermenu: 3 Sek tryk
Funktion: Opnår rumtemperatur den valgte Maximalværdi, bliver Ventilator på Vent1 (SolarVenti)
og Vent2 afbrudt. Der skal vælges en Rumtemperaturføler som Referenceføler.
Indstillingsområde for rumtemperatur:

Off / 15°C -30°

Valgbare rumtemperaturfølere (Rum-max. / 3 Sek tryk):
- Temp. intern
Temperaturføler i selve styringen
- Temp. TF2
ekstern (Rum-)Temperaturføler (PT1000-Føler) på klemme TF2
- Temp. Kombi1
Temperatur-/Fugt-Kombiføler i stik indgang: Kombi1
Henvisning/OBS: Den valgte føler bliver efter aktivering også referenceføler for funktionen:
„Temperaturdifference“.

2.4.11 Termostatfunktion

(Termost.)

Hvor:
Menu1 / Termostat / 1x tryk / indstil / Enter
Funktion: Termostatfunktionen kan også aktiveres i forbindelse med Rum-max. funktionen
Opnås den maximale rumtemperatur, tænder termostatfunktion for relækontakten
(grøn LED „Relækontakt“ lyser).
Indstillingsområde for termostatfunktion: On/Off
Bemærk: Skal spænding fra solcellen bruge til drift af en ekstra Ventilator, skal der trækkes en
ekstra ledning fra 12V-Udgang (Tilslutning 12V Out) til denne. Dermed er det muligt at drive en
alternativ ventilator (Kapitel „Anvendelseseksempler“). Relækontakt er udført som (potentialfri)
skiftekontakt.
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2.4.12 Timer

(Timer)

Hvor:
Menu1 / Timer / 1x tryk / indstil / Enter/Undermenu: 3 Sek tryk
Funktion: Timerfunktion er kun til rådighed ved tilsluttet strømforsyning fra net.
(Hvis der kun er spænding fra solcelle tilsluttet, er Timer funktion slukket). Er
funktionen aktiveret i menu vil styringen gennemføre tænd og slukfunktion for
ventilatorer. Ved at angive starttidspunkt (Timer Start), køretid (Varighed) og
gentagelsestidsrum (Interval) kan man få en ventilator til at køre en eller flere gange i
døgnet.
Timer start:
Varighed:
Interval:

Starttidspunkt for Timer-drift
Varighed af kørsel
Gentagelsetidsrum inden næste kørsel

(15min Trin)
(15min Trin)
(15min Trin)

Tidsrum
Tidsrum
Timer inaktiv
Timer inaktiv
I-------------------I------------------------I-------------------I------------------------I---------> indtil 24:00:00
Interval

Interval

Starttid

fra 00:00:01 Timer ny start

Eksempel
Daglige Udluftning
fra 10.00 til 14.15
Nattekøling
fra 00.00 til 05.00
Interval-Udluftning
hver 2 time i 1 time
Interval-Udluftning
fra 09.30 hver 30
min i 15 min
Egen indstilling

Timer Start
10:00
00:00
00:00r
09:30

Varighed
04:15
Timer
05:00
timer
01:00
timer
00:15
timer

Interval
14:00 Std
24:00 Std
02:00 Std
14:30 Std

Bemærkning
Ved en gangs programmering
slutter interval kl 24:00
Interval-rytme slutter kl 24:00 og
starter på ny kl. 00:00
Interval-rytme starter kl 09.30,
slutter kl 24:00 og starter igen
fra kl 09:30

Valgbare Udgange:
- Ventilator (Vent1/Vent2) eller Relæudgang (Relæ)
Startspeed:

I løbet af „Varighed“ fasen vil ventilatorerne ventilatoren på Vent1/Vent2 køre med
den indstillede startspeed (se 2.4.7). En ændring af Omdrejningstallet ved hjælp af
DDS er ikke mulig.

OBS: Funktionerne Starttemperatur / Temperaturdifference / max. Rumtemperatur
tages der ikke hensyn til så længe Timerfunktionen er i fasen „Varighed“. I fasen
„Timer-inaktiv“ tages der igen hensyn til disse værdier.
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(Fugtstyring)

Hvor:
Menu2 / Fugtstyring / 1x tryk / indstil / Enter
Undermenu: 3 Sek tryk
Funktion: Fugtstyring er en sikkerhedsfunktion, som i indstillet tilstand overvåger den relative
fugt i rummet. Det kan være den maximale (relative) fugt og en tendens-tid som man
indstiller og styrer efter
Hvis den maximale fugt overstiger indstillet værdi, starter den valgte ventilator for at
sænke fugtniveauet. Fabriksindstillingen er at sænke med 5%. (-> 2.5 Expert-Menu /
Hysterese Fugt). Ved hjælp af tendenstid bliver en mindste køretid fastlagt og styringen
følger udviklingen i fugtniveauet (Fugtniveau enten falder eller stiger).
Fugtniveau sænkes under det indstillede.
Fugtdrift stopper (også før udløb af tendenstid) og den normale styremodus træder i
kraft.
Fugtniveau sænkes, men når ikke den ønskede værdi:
Her sætter tendensmålingen ind og lader fugtdriften fortsætte også efter at
tendenstidsrummet er overskredet. Styringen forsøger at nå den ønskede fugtniveau.
Tendensen bliver konstant beregnet ud fra den indstillede tendenstid.
Fugt niveauet falder ikke eller stiger:
Driften bliver efter udløb af tendenstid stoppet og der kommer nu en ventetid med
Varighed på 3-gange tendenstiden. Efter udløb af denne ventetid sætter fugtdriften
igen i gang med den indstillede tendenstid. Tendensmålingen formidles videre i
styringen som så afgør den videre drift.
Indstillingsområde for Fugtstyring: Off / On
Undermenu: Max. Fugt:
30%...90%
Tendenstid: 10 – 120 min
Valgbare Fugtføler:
- Fugt intern
Fugtføler intern i styringen
- Fugt Kombi1
Temperatur-/Fugt-Kombiføler i indgang Kombi1
- Fugt Kombi2
Temperatur-/Fugt-Kombiføler i indgang Kombi2
Valgbare Udgange:
- Ventilator (Vent1/Vent2) eller Relæudgang (Relæ)
Startspeed:

I driftsfasen bliver ventilatorerne i Vent1/Vent2 drevet med den indstillede
starthastighed (se 2.4.7). En ændring af omdrejningstal med DDS er ikke mulig.

I de enkleste tilfælde benyttes den integrerede fugtføler til fugtmåling. Mere nøjagtige
målinger fås med en ekstern temperatur-/fugt-kombiføler
Fugtfunktionen har en høj styringsprioritet. Andre styringsfunktioner med lavere
prioritet (-> 2.4.1) holdes tilbage, så snart betingelserne for fugtstyring er opnået.
På startsiden benyttes „HUM-MOD“ til dette. I ventetiden ses intet skærmbillede.
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2.4.14 Dugpunktspærre

(Dugpkt.-Spærre)

Hvor:
Menu2 / Dugpkt.-Spærre / 1x tryk / indstil / Enter
Undermenu: 3 Sek tryk
Funktion: Styring er udstyret med en dugpunktspærre-funktion. Når funktionen er slået til
sammenligner styringen dugpunkttemperaturen af luften inde og ude.
Opstart af driften: Er dugpunkt i udeluften lavere end dugpunkt i indeluften, frigives
udgange Vent1/Vent2 og Relæudgang så ventilatorer kan køre.
Spærre for driften: Er dugpunktet i udeluften højere eller lig med dugpunkt i
indeluften, bliver udgange Vent1/Vent2 spærret - og Relæudgang, hvis denne er i brug.
Henvisning til „Dugpunkt“ vises på display på startsiden.
Indstillingsområde for dugpunktspærre:

Off / On

Valgbare Kombiføler for måling af dugpunkt indendørs:
- Kombi intern
Kombiføler inde i styringen
- Kombi1
Temperatur-/Fugt-Kombiføler i indgang Kombi1
Henvisning: Kombi2 indgangsstik Kombi2 er fast indstillet som dugpunkt „ude“ og skal tilsluttes en
føler for at tages i brug.
Derudover kan også relæudgangen spærres:
- Relæ spærre On = Relæudgang er også spærret
- Relæ spærre Off = Relæudgang er ikke spærret
• Dugpunktet er den temperatur af luften, hvor indholdet af fugt kondenserer og fremstår
som vanddråber. Den opfører sig på lignende måde som den absolutte fugtighed af luften.
• luft med en lavere dugpunktstemperaturen har en lavere absolutte fugtighed. (Absolut fugt
udtrykker det antal gram vand der er i 1 m3 luft).
• Når SolarVenti opvarmer udeluft og blæser den ind i bygningen, er den i stand til at optage
mere fugt end ellers. Vigtigt er så at denne luft bæres ud igen inden den rammer en kold
flade og kondenserer. Derfor er høj lufthastighed særlig vigtig i fx kældre.
• Især i kældre og andre rum, som er svære at opvarme, er en styring efter dugpunkt en
nyttig sikkerhedsforanstaltning for at undgå kondensering af luft der blæses ind.
• På grund af den eksisterende rum geometri kan ikke altid være en optimal bestemmelse af
intern dugpunkt temperatur. Det er vigtigt at sikre, at følerpositionen berøres af den
indblæste luft.
• Placeringen af eksterne dugpunktsføler (Kombi2) bør være tæt på SolarVenti og ikke
direkte i solens stråler.
Dugpunktspærren har den højeste prioritet. Er betingelsen for dugpunktspærre nået,
kan ventilatorerne på udgang Vent1/Vent2 under ingen omstændigheder køre.
Altenativt kan man benytte relæudgangen og styre ved hjælp af andre funktioner .
På Startside kan man finde „Dugpunktspærre“.
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2.4.15 Expert-Menu
Expert Menuen er brugerbeskyttet. Kun ved at vælge og trykke på og holde (3 sek) åbner menuen
Expert. Alle indstillinger i dette niveau kan have en alvorlig indvirkning på driften af controlleren.
Indstillinger kan derfor kun udføres af specialist installatør.

2.4.16 Maximale Solfangertemperatur
Styringen overvåger den maksimale solfanger temperatur. Overskridelse af udgange VENT1 / Vent2
låses for at forhindre udluftning.
Indstillingområde: Max.Solfanger:
40°- 100° / Off

2.4.17 Hysterese
For at undgå konstant skift mellem to tilstande (flimmer) på udgange VENT1 / Vent2 / relæ, sættes
der en bevidst afstand mellem on / off skifte værdier. Disse afstande kaldes hysterese.
Eksempel: Hvis man har valgt en rumtemperatur på 23 ° C og den tilhørende hysterese angives
med 3K, slukkes blæseren ved 23 ° C og den startes ved 20 ° C igen.
Sammenfattende tabel ses på næste side - Den justerbare hysterese og dens betydning ses i tabel
2.7 Menu og funktioner.

2.4.18 Sprog vælges
Under „Sprog“ kan betjeningssprog vælges
Hvor:
Expert / Sprog / 1x tryk / indstil / Enter
Sprog:
Deutsch / Englisch/Dansk

2.4.19 Setup save – Konfiguration lagres
Med Funktionen „Setup save“ kan de aktuelle konfiguration af styringen lagres.
Henvisning: En lagring overskriver alle fabriksindstillinger
Hvor:

Expert / Setup save / 1x tryk / vent til „ok“ / Enter

For videre Expert-Indstillinger se venligst Tabel 2.7 Menu og Funktioner – Tabeloversigt på den
næste side

2.5 Videre funktioner
2.5.1 Kontrast
Hvor:
Menu2 / Kontrast / 1x tryk / indstil / Enter
Funktion: Kontrast i display kan tilpasse lysforhold. Indstillingsområde: 0…100

2.5.2 Skærmbillede kan ændre de viste værdier på startsiden
Man kan ændre de laveste værdier for temperatur og fugt på startside idet man indsætter andre
måleværdier på Infosiden. Ved genstart af styringen stiller værdier sig igen på Temp. Intern og Fugt.
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2.6 Menu og funktioner – oversigt i tabelform
Menupunkt

Kort beskrivelse

Værdi

Fabrik inst.

Her stilles det omdrejningstal ventilatorerne
Vent1/Vent2 benytter i Timer- og Fugtdrift og ved
opstart af styring.

0%...100%

70%

Her stilles den solfangertemperatur
Vent1/Vent2 startes.

ved hvilken

Off - 10.....40°

10°

Indstil hvor mange Grader solfangertemperatur skal
være over rumtemperatur, for at ventilator
Vent1/Vent2 må starte
Rum-max.
Indstiller maximale rumtemperatur .
Ved T-Difference og Rum-max. Kan man ved at holde DDS trykket ned
vælge ønsket føler i undermenuen

Off - 3K ... 20K

Off

Off - 15 ....30°
Temp. intern/ Temp.
TF2/Temp.Kombi1

Off
Temp. intern

Thermost.

Off - On

Off

Off - On

Off

Start/Varighed/Interval
Ventilator und/eller
Relæudgang

Tid 00:00
Ventilator On
Relæ. Off

Off - On

Off

intern/Kombi1

intern

On - Off

Off

Off - On

Off

30% … 90%
10‘ … 120‘ (‘ = min)
Up - Down
On - Off
On - Off
intern/Kombi1/Kombi2

80%
10‘

0 … 100

32

Infoside
Ventilator
(Startspeed)

Menu-Side1
Start-Temp
T-Difference

Indstiller Termostatfunktion for Relæ

Timer

Tids ur. Timer kan kun fungere med tilsluttet
strømforyning fra net. Her indstilles Timer- eller
Intervalfunktion.
Ved Timer kan man ved at holde DDS trykket ned nå en undermenu med
indkoblingstider (Timer eller Interval) med 15 min intervaller.
De udgange som benyttes til denne styring, kan vælges her.
Menu-Side2
Dugpkt.-Spærre
Sætter Dugpunktovervågning til.
Ved Dugpkt.-Spærre åbnes en undermenu ved konstant tryk på DDS
Source Dugpkt
Vælg Dugpunktsføler inde
(Dugpunkt ude er altid Kombi2)
Relæ spærres
Relæudgang spærres med
Fugtkontrol
Sætter fugtovervågningen til.
Ved Fugt kontrol åbnes en undermenu ved konstant tryk på DDS
max. Fugt
Maximale rel. Rumfugt
Tendenstid
Styrings- + Tendenstidsrum
Akt. Tendens
Aktuelle styreretning
Ventilator
Ventilator styres
Relæudgang
Relæudgang styres
Source Fugt
Valg af Fugtsensorer
Setup restore

Fabriksindstillinger geninstalleres

Kontrast

Kontrast på Display indstilles

Expert-Menu
max. Solfanger
Hyst-StartT
Hyst-RumT
Hyst-Fugt
Drehrichtung
Kalib. Solfanger
Kalib. TF2
Dugpkt. Difference

Sikkerhedsordning: for at åbne denne hold DDS trykt nede ca. 3 Sekunder
maximale solfangertemperatur, stopper ventilator
40....100° - Off
Udkoblingshysterese for Start-Temperatur
2K - 20K
Udkoblingshysterese for max. Rumtemperatur
2K - 20K
Udkoblingshysterese for Fugtstyring
2% - 20%
Bevægelsesretning på til højre/til venstre på DDS
ri - left
--- kun for Kundenservice ----- kun for Kundervice --Skiftedifference mellem Dugpunkt ude og Dugpunkt 1K – 10K
inde
Valg af betjeningssprog
Deutsch/Englisch/dansk
Aktuelle Styringkonfiguration lagres

Sprog
Setup save
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3 MONTAGE
3.1 Montagestedet fastlægges
Styringen bør monteres på et tilgængeligt sted. Når man benytter rumtermostat funktionen, skal
man først bestemme hvilket rum man vil bruge som reference for temperaturmålingen.
Der skal styringen monteres.
Vær opmærksom på at dette rum også gennemstrømmes af den opvarmede luft fra SolarVenti
For at vælge det bedste sted bør man tage hensyn til følgende punkter:
 Styringen er ikke egnet for udendørs montage.
 Styringen indeholder en intern Temperatursensor. For at den kan måle rumtemperaturen,
skal styringen monteres i referencerummet, så den ikke udsættes for andre varmekilder
eller direkte sollys, der kan påvirke følerne.
 Montage i fugtige rum bør undgås.
 Styringen må ikke sidde direkte i luftstrømmen fra solfangeren..
Hvis det med SolarVenti leverede tilslutningskabel ikke er langt nok, kan det ganske enkelt
forlænges med 3-ledet ledning (ca. 0,5 – 0,75mm²) .

3.2 Styringen monteres
Kabinettet er 2-delt og består af en over- og underdel. For at sætte
underdelen på væggen, løsner man først de 2 x TORX TX-10 Skruer.
Nu kan den øverste del af huset forsigtigt løftes af.
OBS: Over- og underdel er forbundet med et fladt kabel!

TORX-skrue løsnes

I underdelen er der præget 2 huller til at fastgøre kabinettet. Disse huller brydes igennem. Der er
en afstand mellem dem på 137mm.
Når underdelen er sat fast, kan man fortage tilslutningen af de forskellige kabler og følere. Både
solcelle, strømforsyning og ventilatorer sluttes til her. Betegnelsen på de enkelte klemmer er trykt
på kabinettet.

Tilslutningområde

For at benytte de rigtige klemmer vælger man et passende system ifølge kapitlet
„Anvendelseseksempel“.
Henvisning: System 1 er standardmetoden for tilslutning af solcelle og indblæsningsventilator på
en SolarVenti med indbygget solcelle. Comfortsystemer har normalt kun en strømforsyning.


Kabinet overdelen sættes på underdelen og skrues fast.

Sæt hovedafbryder på
(= ON). Styringen er nu driftsklar og vil starte de tilsluttede ventilatorer
ved tilstrækkelig solskin. Indstil det ønskede omdrejningstal og max. rumtemperatur.
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3.3 Føler og tilbehør
Styringens funktionalitet kan udvides med følgende dele såsom:





Ekstern Rumtemperaturføler PT1000
Ekstern Rum-Kombiføler Fugt/Temperatur
Ude-Kombiføler Fugt/Temperatur
Box for udeføler

4 Fejlfinding og afhjælpning
4.1 Fejl skærmbilleder
Ved fejl på ekstern føler vises dette på Displayet. Samtidig lyser Fejl LED „Power/Fejl“ rød
Dette betyder:
Fejlmelding Betydning
Kortslutning
Temperaturføler er kortsluttet
Break

Brud på ledning til en temperaturføler, eller
føler er ikke tilsluttet

TF1-fejl

Temperaturføler Klemme TF1 fejl (analog TF2)

Fugtføler fejl

Kombiføler Kombi1/Kombi2 fejl eller ikke
tilsluttet selv om den er valgt til måling

Ved fejl i en temperaturføler stoppes ventilatoren.
Eksempel: Temperaturføler for solfangertemperatur har et kabelbrud eller er ikke tilsluttet.
Display viser følgende billede: Temperatur på rumføler er 19 °C.
Defekt sikring:
Ved en defekt sikring lyser LED „Power“ og Display bliver ikke slået til (Elektronikken er strømløs).
Til udskiftning benyt kun anbefalet type. .

4.2 Fejlanalyse
Hvis SolarVentien eller fx en tilsluttet ventilator ikke fungerer, foretag da en kort fejlanalyse før
end en reklamation anmeldes. Som regel finder man hurtigt årsagen. Efterprøv venligst følgende
punker:
1. Er der en spændingskilde tilsluttet? Tjek om der er tilstrækkelig solskin på solcellen eller om
strømforsyningen fungerer.
2.
3.
4.
5.

Er hovedafbryder sat på
(= ON)?
Er solfangerføler tilsluttet?
Viser Displayet en fejlmelding på startsiden?
Deaktiver samtlige Funktioner, også Starttemperatur og især Fugtkontrol samt
Dugpunktspærre

SolarVenti ®
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Er der stadig fejl, efterprøv venligt følgende punkter:
6. Efterprøv farve- und nummertilordning for alle tilslutningskabler.
7. Efterprøv om tilslutningskablet sidder godt fast.
Er der stadig fejl, efterprøv venligt følgende punkter:
8. Efterprøv alle kabelføringer fra styring til SolarVenti. Er et Kabel brudt?
9. Brun og sort kabel løsnes fra klemmerne og bindes sammen. Nu er styringen overstyret og
ventilator Vent1 bliver direkte forsynet fra solarcellen med spænding.
Tilfælde a)
Ventilator Vent1 kører ikke på trods af overstyringen. Anmeld venligst en reklamation ved
forhandleren. Der er sandsynligvis en Fejl ved solcellen eller Ventilator. Forhandler kan oftest
angive flere punkter til en fejlanalyse og kan i givet fald hjælpe med at foretage et garantikrav.
Tilfælde b)
Ventilator Vent1 kører med overstyring. Styring. Formodentlig er der da en fejl i styringen.
Indgiv venligst en reklamation gennem forhandleren. Denne kan så herefter anmelde et
garantikrav.
Vores garantibetingelser kan ses også på vores hjemmeside www.solarventi.dek

5 FIRMWARE UPDATE
5.1 Update Modus (opdatering af programmel)

Startseite für Update Modus

SControl starter, når den tændes, med startsiden, der vises i ca. 3 Sek.
Drej i disse 3 Sek cursor på Update og tryk på DDS 1x kort. Styring står nu i
Update Modus.
- Ved helt at slukke for styringen forlader man Update Modus igen.

5.2 Firmware læses ind
For at kunne benytte fremtidige Software-nyheder med SControl, er SControl udstyret med et
Update- snitsted.
For at indlæse ny Firmware skal man bruge:
a) En PC med SControl Update-Software
b) Et adapterkabel (Interface-kabel) med RJ10 og USB tilslutning
c) Det ny Firmware som fil
Adapterkablet sættes i Kombi2 indgangen og i en USB indgang på PC’en.
Henvisning: Kombi1 indgangen på SControl skal være fri - benyttet!
Ved køb af vores Adapterkabel får man samtidig Update-Software og det nyeste Firmware.
En udførlig vejledning følger også med.

SolarVenti ®
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6 ANVENDELSESEKSEMPEL
6.1 System 1: Beboelsesrum med ren indblæsning.
Beskrivelse: Standard metode for tilslutning af en SolarVenti. SControl indkobler Ventilator (Vent1)
i SolarVentien når starttemperatur er nået. Stuen bliver ventileret og affugtet med lun luft.
Rumtemperaturføleren bruges til at slukke for SolarVenti ved overtemperaturen i rummet. Timerog fugtstyring bruges efter behov for ekstra tidsafhængig udluftning eller til fugtkontrol af rummet
(især i kældre)

SolarVenti

SControl
m

Stue

TF1

12V DC
Strømforsyning

TF2

(ekstraudstyr)
Rum

Tilslutning
PWR
Solcelle +
Solcelle Vent1 +
Vent2 +
Vent2 12V Out 12V Out +
Kombi1
Kombi2
TF1
TF2
Relæ

Beskrivelse
DC Strømforsyning 12 Volt / 2A
Solcelle SolarVenti (Brun)
Solcelle SolarVenti (Blå)
Ventilator SolarVenti Pluspol (Sort)

Funktion
Start-Temp.
T-Difference
Rum-max.
Termostat
Timer
Dugpunktspærre
Fugtstyring

Solfangerføler
Temperaturføler TF2 (Rumføler)

X/0
X

Anbefaling
15-20°

X

25-30°

0

Efter behov

0

70%
mind. 30 min

X = aktiver
0 = optional

Henvisning: Til at måle rumtemperatur kan man også bruge temperatursensor intern i SControl
boxen.
Henvisning: En fugtmåling med den ekstern Kombiføler 1 forbedrer nøjagtigheden.
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6.2 System 2: Rum med ventilatorer for både indblæsning og udsugning
Beskrivelse: SolarVenti blæser varm, frisk Luft ind i rummet. En medløbende udsugningsventilator
blæser den forbrugte luft ud og sørger for en veldefineret luftstrøm i rummet. SControl starter
indblæsningsventilator (Vent1) i SolarVenti sammen med udsugningsventilator (Vent2) når
Starttemperatur i solfangeren er nået. Rumtemperaturføleren bruges til at slukke for SolarVenti
ved overtemperaturen i rummet. Timer-og fugtstyring bruges efter behov for ekstra tidsafhængig
udluftning eller til fugtkontrol af rummet (især i kældre)
.

SolarVenti

SControl
m

Beboelsesrum

TF2

TF1

12V DC
Strømforsyning
(ekstraudstyr)

Rum

Tilslutning
PWR
Solcelle +
Solcelle Vent1 +
Vent2 +
Vent2 12V Out 12V Out +
Kombi1
Kombi2
TF1
TF2
Relæ

Beskrivelse
DC Strømforsyning 12 Volt / 2A
Solcelle SolarVenti (Brun)
Solcelle SolarVenti (Blå)
Ventilator SolarVenti Pluspol (Sort)
Ventilator Abluft Pluspol
Ventilator Abluft Minuspol

Funktion
Start-Temp.
T-Difference
Rum-max.
Termostat
Timer
Dugpunktspærre
Fugtstyring

Solfangerføler
Temperaturføler TF2 (Rumføler)

X/0
X

Anbefaling
15-20°

X

25-30°

0

Efter behov

0

70%
mind. 30 min

X = aktiver
0 = optional

Henvisning: Til at måle rumtemperatur kan man også bruge temperatursensor intern i SControl
boxen.
Henvisning: En fugtmåling med den ekstern Kombiføler 1 forbedrer nøjagtigheden.
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6.3 System 3: Rum med både til- og fraluft. Bad fugtstyret
Beskrivelse: SolarVenti blæser varm, frisk Luft ind i rummet. En medløbende udsugningsventilator
blæser den forbrugte luft ud og sørger for en veldefineret luftstrøm i rummet. Badeværelset bliver
affugtet med en separat udsugningsventilator ved hjælp af fugtkontrollen. SControl starter
indblæsningsventilator (Vent1) i SolarVenti sammen med udsugningsventilator (Vent2) når
Starttemperatur i solfangeren er nået. Udsugningsventilator i badeværelset bliver drevet via
relæudgangen Rumtemperaturføleren bruges til at slukke for SolarVenti ved overtemperaturen i
rummet. Timer-og fugtstyring bruges efter behov for ekstra tidsafhængig udluftning eller til
fugtkontrol af rummet (som ekstraudstyr også badeværelsets ventilator).

SolarVenti

SControl
m

Beboelsesrum

TF2

TF1

12V DC
Strømforsyning
optional

Kombi1

Badeværelse
Bruser

Tilslutning
PWR
Solcelle +
Solcelle Vent1 +
Vent2 +
Vent2 12V Out 12V Out +
Kombi1
Kombi2
TF1
TF2
Relæ

Beskrivelse
DC Strømforsyning 12 Volt / 2A
Solcelle SolarVenti (Brun)
Solcelle SolarVenti (Blå)
Ventilator SolarVenti Pluspol (Sort)
Ventilator fraluft Pluspol
Ventilator fraluft Minuspol
Ventilator Bad Minuspol
Kabel til Relæ (Klemme til venstre)
Ekstern Kombiføler 1
Solfangerføler
Temperaturføler TF2 (Rumføler)
Ventilator Bad Pluspol (Klemme Midt)

Funktion
Start-Temp.
T-Difference
Rum-max.
Termostat
Timer
Dugpunktspærre
Fugtstyring

X/0
X

Anbefaling
15-20°

X

25-30°

0

Efter behov

0

80%
mind. 10 min

X = aktiver
0 = optional

Henvisning: Til måling af rumtemperatur kan temperatursensoren intern i SControl også benyttes
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6.4 System 4: Kælder med både til- og fraluft samt dugpunktskontrol
Beskrivelse: SolarVenti bringer varm og tør Luft ind i kælderrum. En medløbende
udsugningsventilator bringer den kolde, fugtige kælderluft helt ud og sørger for en defineret, høj
luftstrøm i kælderen. Udluftningsventilatoren placeres bedst i det fugtigste Rum, her
vaskerummet. SControl tilslutter ventilator (Vent1) i SolarVenti og udsugningsventilator (Vent2) når
Starttemperaturen nås. Rumtemperaturføleren bruges til at slukke for SolarVenti ved
overtemperaturen i rummet. Timer-og fugtstyring bruges efter behov for ekstra tidsafhængig
udluftning eller til fugtkontrol af kælderrummet. Stiger luftfugtigheden tydeligt i vaskerum ved
vask eller ophængning af vasketøj, sørger fugtstyringen for en tvangsventilation, der får
fugtigheden bortventileret fra vaskerummet.
Dugpunktspærre tillader kun drift af ventilatorer når dugpunktet ude (Kombi2) er lavere end
Dugpunktet inde (Kombi1). Således undgår man kondensering af varm udeluft (især på varme
sommerdage)

SolarVenti

(ekstraudstyr)

SControl
m

12V DC
Strømforsyning

Kælderrum

TF2

TF1
Kombi2

Vaskerum
Kombi1

Tilslutning
PWR
Solcelle +
Solcelle Vent1 +

Beskrivelse
DC Strømforsyning 12 Volt / 2A
Solcelle SolarVenti (Brun)
Solcelle SolarVenti (Blå)
Ventilator SolarVenti Pluspol (Sort)

Funktion
Start-Temp.
T-Difference
Rum-max.
Termostat

Vent2 +
Vent2 12V Out 12V Out +
Kombi1
Kombi2
TF1
TF2
Relæ
Henvisning:

Ventilator Abluft Pluspol
Ventilator Abluft Minuspol

SolarVenti ®

X/0
X

Anbefaling
15-20°

X

25-30°

Timer
Dugpunktspærre

0
X

Efter behov

Fugtstyring

0

80%
mind. 10 min

Ekstern Kombiføler 1
Ekstern Kombiføler 2
Solfangerføler
Temperaturføler TF2 (Rumføler)

X = aktiver
0 = optional
Til måling af rumtemperatur kan temperatursensoren intern i SControl også benyttes
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7 TEKNISKE DATA
Betegnelse

SControl

Kabinet/ dimensioner

Materiale: plast gråhvid / 155 x 155 x 37 mm (B x H x T)

Display

Grafisk, transflektiv, gråhvid, baggrundsbelysning

Funktioner
 Hovedafbryder On/off

 Startspeed (Visning af ventilator omdrejningstal)

 Omdrejningstalsstyring for
Ventilator

 Fugtstyring

 Starttemperatur (Solfanger)

 Dugpunktkontrol

 Temperaturdifference

 Setup save (Lagring af egne Indstillinger)

 Max. Rumtemperatur

 Expert-Menu

 Termostatfunktion

 Maximale Solfangertemperatur

 Timerfunktion³

 Batteri understøttet ur

 Interval-Drift³

 Fejlfinding og visning

Indgange
Føler-indgange

2x Temperaturføler PT1000 (Solfanger og Rum)
2x Kombiføler (Temperatur-/Fugt/Dugpunkt) med RJ10-Stik

Strømforsyning - solcelle

Max. 50 Watt / Systemspænding 12 Volt (Klemme PV-Modul )

Strømforsyning Extern

Strømforsyning DC 8-12Volt5/AC 230Volt, 24 Watt/2A (Klemme DC IN)

Udgange
Ventilatoren – Omdrejningstal
regulerbar

2x i Paralleldrift (Vent1, Vent2), max. 24 Watt / 6-14Volt

Relækontakt

Potentialfri skiftekontakt, max. DC 24Volt/2A

DC –Out (ekstra DC-Udgang)

Udjævnet DC-/PV-Indgangsspænding (max. effekt lig med indgang minus
ventilatorydelse Vent1 + Vent2)

Videre info
Startspænding Ventilator Drift

Fra ca. 8 Volt på udgangsklemme Vent1 eller Vent2

Hybriddrift

Paralleldrift med solcelle og en ekstern DC-Strømforsyning (8-12V)

PC-Interface

Med ekstraudstyr: kabel RS485 (RJ10) med USB til Firmware upload4

Garantiperiode

2 år produktgaranti (Fabriksgaranti)

Fabrikant

SolarVenti A/S Fabriksvej 8, 8881 Thorsø, Danmark

³ Ved El-net- eller Hybriddrift

4

se special-dokumentation for Upload

5

8Volt = mindre elforbrug til drift

7.1 Temperatur modstandstabel for PT1000 Sensoren
°C
Ω

0
1000

10
1039

20
1077

30
1116

40
1155

50
1194

60
1232

70
1270

80
1308

90
1347

100
1385

Tabellen gælder for Solfangerføler og den eksterne (Rum) temperaturføler TF2 men ikke for kombifølere

SolarVenti ®

www.solarventi.dk

23

SControl Serie

Betjenings- und Installationsvejledning

8 Leveringsomfang
Standard leveres følgende:
1x SControl styring
5x Kabelbinder hvid, ca. 70 x 2mm for trækaflastning af tilslutningskabel
2x Skruer 4,2 x 25mm, Dybel 5mm
1x Betjenings- og Montagevejledning
Hvis styringen er købt som sæt med eksempelvis både strømforsyning og solfangerføler, varierer
den leverede varemængde i forhold hertil. Henvisninger til leveringsomfanget findes da fx på
fakturaen
Venligst efterprøv hele vareleverancen inden 7 dage fra modtagelsen.
I modsat fald kan vi afvise en erstatningsleverance.

9 Tips
Således renser man solabsorber-materialet af Polyesterfilt særlig effektivt:
 Sluk for hovedafbryder på styring i god sol et par gange i løbet af sommeren
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