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1 ÜLDIST
1�1 Kasutusalad
COMPACT UNIT ja COMPACT TOP on terviklikud 
ventilatsiooniseadmed koos sisseehitatud juhtimis-
seadmetega. Ventilatsiooniseadmed on loodud mugavaks 
ventileerimiseks ja neid saab kasutada nt büroohoonetes, 
koolides, lasteaedades, üldkasutatavates hoonetes, 
kauplustes ja elumajades.

COMPACT UNIT ja COMPACT TOP seadmed on üheosalised 
ventilatsiooniseadmed. Kui tekib vajadus lisafunkt-
sioonide (nt klapid ja jahutuska-lorifeerid) järele, tuleb 
need paigaldada õhukanalitesse.

COMPACT UNIT ja COMPACT TOP eeliste paremaks ära-
kasutamiseks süsteemi projekteerimisel, paigaldamisel, 
häälestamisel ja kasutamisel on oluline teada selle 
eriomadusi.

Seadmed tuleb paigaldada siseruumidesse. 

NB!
Lugege alati läbi jaotises 2 toodud turvanõuded, 
mis selgitavad seadme kasutamisega kaasnevaid 
ohtusid, ja määrake, kellel on lubatud seadet kasu-
tada ning hooldada, lisaks järgige täpselt igas lõigus 
toodud paigaldusjuhiseid.

Toote tehasetähise plaat asub elektrikilbil. Kasutage teha-
setähisel toodud andmeid, kui pöördute Swegoni poole.  

1�2 Seadme ehitus
COMPACT UNIT ja COMPACT TOP  on saadaval kahes 
suuruses. 

Seadme lehtmetallist välispinnad on värvitud valgeks (NCS 
S 0502-G), välja arvatud tagakülg, mis on valmistatud alu-
miiniumtsingiga kaetud terasplekist. 

Sisekorpus on valmistatud peamiselt alumiinium-tsinkplaa-
tidega kaetud terasplekist. Korpusel ja hooldusluukidel on 
30 mm paksune mineraalvillast vaheisolatsioon. 

Seadmetel on filtriklassi F7 plaatfiltrid.  

Rootorsoojusvaheti RECOnomic pöördeid saab sujuvalt 
reguleerida ja selle maksimaalne temperatuuri kasutegur 
on kuni 85%.

Sissepuhke- ja väljatõmbeventilaatorid on otseühendusega 
rootorventilaatorid. Ventilaatoritel on EC-mootorid, mis 
töötavad tõhusalt terves töövahemikus. 

1�3 Juhtimissüsteem
Seadmesse integreeritud IQnomic-juhtimissüsteem põhi-
neb mikroprotsessoritel. See juhib ja reguleerib ventilaato-
reid, soojusvahetit, temperatuure, õhuhulkasid, tööaegu 
ning kõiki süsteemi sisemisi ja väliseid funktsioone ning 
süsteemi alarme.

1�4 Keskkonnaalane dokumentatsioon
Demontaažijuhendi ja keskkonnatoodete kirjeldust sisal-
dava keskkonnadokumentatsiooni saab alla laadida meie 
veebisaidilt www.swegon.com

Ventilatsiooniseadme konstruktsioon võimaldab selle ka-
sutuselt kõrvaldamisel utiliseeritavateks komponentideks 
lahti võtta. Kui seade on jõudnud oma kasutusea lõpule, 
tuleb selle kasutuselt kõrvaldamiseks kasutada volitatud 
taasringlusettevõtte teenuseid.

COMPACTi algsest massist on võimalik taasringlusse võtta 
94%.

Swegon AB kuulub REPA-registrisse, nr 5560778465. 

Kui teil on küsimusi demontaažijuhiste või ventilatsiooni-
seadme mõju kohta keskkonnale, pöörduge Swegon AB 
poole telefonil +46 (0) 5123 2200.
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1�5 Ventilatsiooniseadme komponendid
Eraldiseisvad komponendid on näidatud allpool lihtsustatud ja skemaatilise kirjeldusena. 

Ventilatsiooniseadmed tarnitakse parempoolse paigutusega versioonina 
ülemisel joonisel näidatud kujul. Seadme muutmiseks vasakpoolse 
paigutusega versiooniks, alumine joonis, tuleb teha juhtimisseadmetes väike 
muudatus. Vasakpoolse paigutusega versioonil tärniga märgitud 
komponentide funktsioonid ja nimed vahetuvad (st nimetused muutuvad 
vastavalt sellele, kas tegemist on sissepuhke- või väljatõmbeosaga).

Komponentide asukohad ja nimetused
1  VÄLISÕHK* (vasakukäeline: väljatõmme) 
2  VÄLJAPUHKEÕHK* (vasakukäeline: sissepuhe)
3  Väljatõmbeventilaator* mootori ja mootori kontrolleriga
4  Rõhuandur, väljatõmbeventilaator* (funktsiooni lüliti = 1)
5  Elektrikilp ja juhtseade
6  Käeshoitav juhtpult
7  Pealüliti/turvalüliti
8  Väljatõmbeõhufilter*
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 9    VÄLJATÕMBEÕHK* (vasakukäeline: välisõhk
10   SISSEPUHKEÕHK* (vasakukäeline: väljapuhe)
11   Sissepuhketemperatuuriandur (paigaldus sissepuhkekanlisse)
12   Sissepuhkeventilaator*
13   Väljatõmbeõhu temperatuuriandur*
14   Rõhuandur, sissepuhkeventilaator* (funktsiooni lüliti = 1)
15   Soojusvaheti
16   Soojusvaheti ajam
17   Pöörlemisandur
18   Välisõhu temperatuuriandur*
19   Sissepuhkeõhufilter*

COMPACT UNIT COMPACT TOP

1    Sissepuhkeventilaator
2    Rõhuandur, sissepuhkeventilaator (funktsiooni lüliti = 2)
3    Pöörlemisandur
4    Soojusvaheti ajam
5    Soojusvaheti
6    Välisõhu temperatuuriandur
7    Sissepuhkeõhu filter
8    Sissepuhketemperatuuriandur (paigaldus sissepuhkekanlisse)
9    Juhtpult
10  Väljatõmbeventilaator
11  Rõhuandur, sissepuhkeventilaator (funktsiooni lüliti = 1)
12  Elektrikilp ja juhtseade
13  Väljatõmbeõhu temperatuuriandur
14  Väljatõmbõhuefilter
15  VÄLISÕHK
16  VÄLJATÕMBEÕHK
17  SISSEPUHKEÕHK
18  VÄLJAPUHKEÕHK
19  Pealüliti/turvalüliti
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2 TURVANÕUDED
Seadme kasutaja peab tutvuma turvanõuetega enne 
seadme juures mis tahes tööde alustamist. Kasutaja või 
paigaldaja poolt seadmele ja selle osadele tekitatud kahju 
ei kuulu garantii alla, kui käesolevaid nõudeid ei ole täpselt 
järgitud. 

Hoiatus
Ainult kvalifitseeritud elektrik või Swegoni 
poolt koolitatud hoolduspersonal võib muuta 
ventilatsiooniseadme elektriühendusi ja ühendada 
lisaseadmeid.

2�1 Turvalüliti/pealüliti
COMPACT Unit ventilatsiooniseadmel asub turvalüliti 
elektrikilbi välisküljel. Compact Top ventilatsiooni-
seadme turvalüliti asub seadme esipaneeli ülemises 
osas.
Seade tuleb tavaliselt käivitada ja seisata juhtpuldilt, 
mitte turvalülitiga.

Hooldustööde ajaks katkestage toide alati 
turvalülitiga, kui juhendis ei ole öeldud teisiti.

2�2 Ohud 

Hoiatus
Enne tööde alustamist veenduge, et ventilatsiooni-
seadme elektritoide oleks katkestatud.

Liikuvate osadega kaasnevad ohud

Tüüpilised liikuvad osad on ventilaatoritiivikud ja rootor-
soojusvaheti rihmarattad.

Hooldusluuke saab avada ainult spetsiaalse võtmega, 
mistõttu toimivad need ventilaatorite ja soojusvaheti kait-
sepiiretena. Kui õhukanalid ei ole kinnitatud ventilaatorite 
väljatõmbeavade külge, peavad väljatõmbeavadel olema 
kaitsed (traatvõrgust kaitse).

Hoiatus
Filtri-/ventilaatorisektsiooni hooldusluuke ei tohi 
avada seadme töötamise ajal.

Tavalistes töötingimustes tuleb ventilatsiooniseadme 
seiskamiseks kasutada käeshoitaval juhtpuldil olevat 
seiskamisnuppu.

Enne luukide avamist oodake ventilaatorite peatumist.

Ventilaatorisektsioonis on ülerõhk ja luuk võib 
järsult avaneda.

2�3 Kaitsepiirded
Ventilaatorite ja soojusvaheti ees on kaitseks 
lukustatavad hooldusluugid. 

Elektrikilbis asuva toiteseadme ees olev kate kaitseb 
seda seadet.  

Kaitsepiirde võib eemaldada ainult kvalifitseeritud 
elektrik või koolitatud hoolduspersonal.

Hoiatus
Enne kaitsepiirete eemaldamist tuleb seade 
turvalülitist välja lülitada.

Ventilatsiooniseadme töötamise ajal peavad kõik 
hooldusluugid olema suletud ning elektrikilbi kate 
kinnitatud. 
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3 PAIGALDAMINE
Vt eraldi paigaldusjuhiseid.

4 KASUTUSELEVÕTMINE

4�1 Üldist
Kasutuselevõtmise järjestus

1.  Veenduge, et seadmes, õhukanalites ega töösektsioonides ei
oleks võõrkehasid.

2. Keerake turvalüliti sisselülitatud asendisse (I).

3.  Valige sobiv keel, kui te pole seda juba teinud. Vt jaotist 6.2
või 14.1.

4.  Seade on tehases seadistatud ning kasutamiseks valmis. Vt
jaotist 21.2: Käivitusraport.

Sageli on aga neid seadeid vaja muuta vastavalt vajadusele.

Programmeerige lülituskell, töötingimused, temperatuurid, õhu-
hulgad ja funktsioonid, nagu juhendatud jaotistes 5–16.

Valige, kas õhuhulga mõõtühikuks on l/s, m3/s või m3/h.

(PAIGALDUSMENÜÜ menüüs KÄESHOITAV JUHTPULT.)

Täitke käivitusraport ja hoidke seda ventilatsiooniseadme doku-
menditaskus. 

5.  Aktiveerige vajaduse korral käsi- või automaatne kasutus
(PEAMENÜÜ) või lukustage ventilaatorite pöörded (menüü
KANALITE HÄÄLESTAMINE).

Häälestage õhukanalid ja õhujaotusseadmed, nagu kirjeldatud 
jaotises 4.2.

6. Lõpuks kalibreerige filtrid, nagu kirjeldatud jaotises 7.4.2.
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Asukoha tähis

5  KÄESHOITAV JUHTPULT JA 
MENÜÜDE KASUTAMINE

5�1 KÄESHOITAV JUHTPULT

5.1.1 Üldist

Juhtpult koosneb ümbrisega juhtplokist ja 3-meetrisest 
kaablist, mis võimaldab ühendamist ventilatsiooniseadme 
kiirpistikuga.

Käeshoitaval juhtpuldil on valgustatud ekraan, 6 nuppu ja 
punane LED-märgutuli alarmide jaoks.

5.1.2 Nupud

Nuppudel on järgmised funktsioonid.

Kinnitusnupp kinnitab teie valiku ja viib järgmisele 
menüütasandile.

Katkestusnupp viib tagasi eelmisesse menüüsse.

ÜLES või VASAKULE LIIKUMINE.

ALLA või PAREMALE LIIKUMINE.

VÄHENDAB esiletõstetud seade väärtust.

SUURENDAB esiletõstetud seade väärtust.

5.1.3 Ekraan

Ekraanil on 4 rida. Paljudes menüüdes on siiski mitu rida 
ja neid saab vaadata ridahaaval, vajutades ALLALIIKUMISE 
nuppu. Asukoha tähis näitab asukohta menüüs.

5.1.4 Lühendid

Menüüdes kasutatakse järgmisi lühendeid

SP = Sissepuhe (nt: SP VENT = sissepuhkeventilaator)

VT = väljatõmme

VÄLIS = välisõhk

JK = jäätumiskaitse

SOOJUSV = soojusvaheti

COMPACT-U T 14:40
STOP

KÄSIJUHTIMINE
STOP?

KÄSI/AUTO JUHTIM.

SEADED

COMPACT-U T 14:40
STOP

KÄSIJUHTIMINE
STOP?
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5�2 Menüüpuu

PEAMENÜÜ
(jaotis 6)

KASUTAJAMENÜÜ
(jaotis 7)

PAIGALDUSMENÜÜ
(jaotised 8–16)

COMPACT-U  T 
14:40 STOP 
KÄSIJUHTIMINE
STOP?

COMPACT-U  T 
14:40 
KÄSIJUHTIMINE 
STOP?
KÄSI/AUTO JUHTIM.

COMPACT-U  T 
14:40 STOP?
KÄSI/AUTO JUHTIM.SEADED

TEMPERATUUR

ÕHUHULK/RÕHK

LÜLITUSKELL

FILTRID

KANALITE HÄÄLEST

ALARMID

PAIGALDAMINE

AUTOMAATNE
KÄSITSI VÄIKE HULK
KÄSITSI SUUR HULK

*LÜLITUSKELL*
AEG/KUUPÄEV
AJAKANAL
AASTAKANAL

*FILTRID*
LUGEMID
KALIBREERIMINE

*KANALITE HÄÄLEST.*
FIKS. VENT.KIIRUS
AEG:  0 h

*ALARMID*
AKTIIVSED
ALARMIDE AJALUGU

*ÕHUHULK/RÕHK*
LUGEMID
SEADED

Tähtis! Sõltuvalt ventilat-
siooniseadme tüübist ning 
valitud funktsioonidest võib 
menüükuva olla erinev.

*TEMPERATUUR*
LUGEMID
SEADED

ALL YEAR COMFORT

*ALL YEAR COMFORT*
LUGEMID
SEADED
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COMPACT-U T 14:40
STOP

KÄSIJUHTIMINE
STOP?

COMPACT-U T 14:40 
KÄSIJUHTIMINE 
STOP?
KÄSI/AUTO JUHTIM.

AUTOMAATNE TÖÖ
KÄSITSI VÄIKE HULK
KÄSITSI SUUR HULK

COMPACT-U T 14:40 
STOP?
KÄSI/AUTO JUHTIM. 
SEADED

KASUTAJAMENÜÜ

PAIGALDUSMENÜÜ

6 PEAMENÜÜ

6�1 Üldist
Peamenüü on tavaliselt nähtav, kui ei ole valitud 
mõnda teist menüüd.

30 minuti möödudes ilmub ekraanile automaatselt 
uuesti peamenüü.

Menüüde sisu muutub vastavalt valitud kasutus- 
režiimile, kasutusrežiimi mõjutavatele funktsiooni-
dele ja võimalikele rakendunud alarmidele.

6�2 Keele valik
Seadme esmakordsel käivitamisel ilmub ekraanile 
keelevaliku menüü.

Valige sobiv keel.

Hiljem saab keele valikut muuta PAIGALDUSMENÜÜ 
valikus JUHTPULT. Vt jaotist 14.1.

6�3 Töörežiimi muutmine
Seade käivitatakse ja seisatakse peamenüüs, pea-
menüüs valitakse ka käsi- või automaatjuhtimine.

Seadme käivitamine ja seiskamine toimub 
tavaliselt juhtpuldilt, mitte turvalülitiga.

Kui seade on käivitatud, kuvatakse erinevate käivi-
tusastmete ajalised kestvused/viitajad.

Vt ka jaotist 10.1.1: Käivitusjärjekord.

6�4 Seaded
Peamenüüst saab valikuga SEADED liikuda edasi 
kasutajamenüüsse ja paigaldusmenüüsse. 

Vt jaotist 7.
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X = väljatõmbeõhu temperatuur °C

VSS-reguleerimine 1
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VSS-reguleerimine 2

7 KASUTAJAMENÜÜ

7�1 Temperatuur
Põhifunktsioonid seadistatakse PAIGALDUSMENÜÜS 
ning väärtusi loetakse ja seadistatakse KASUTAJAME-
NÜÜS.
Vt ka jaotist 9.2, kus on toodud põhjalik ülevaade 
temperatuurifunktsioonidest.

TÄHTIS! Kui temperatuuriseadet on vaja oluliselt muuta, 
tuleks esmalt ventilatsiooniseade seisata.

7.1.1 Näidud

Kasutatakse kontrollimiseks seadme töötamise ajal.

7.1.2 Seaded

VSS-REG. 1
Juhtseade reguleerib sissepuhke- ja väljatõmbeõhu tempera-
tuuride vahet vastavalt tehases seadistatud graafikule.

Seaded (vt ka parempoolset graafikut)

Väärtus Reguleerimis- Tehase-  
 piirkond seaded
Aste 1–4 1
VT/SP-vahe  1–5 °C* 2 °C   
Murdepunkt 15–23 °C* 20 °C  
(viitab väljatõmbeõhu temperatuurile)

VSS-REG. 2
Juhtseade reguleerib sissepuhke- ja väljatõmbeõhu tempera-
tuuride vahet vastavalt kohandatud graafikule. Graafikul on 
kolm reguleeritavat murdepunkti.

Seaded (vt ka parempoolset graafikut)

Väärtus  Reguleerimis-  Tehase-  
piirkond seaded

Väljatõmbeõhu temperatuur 
X1 10–40 °C 15 °C
X2 10–40 °C 20 °C
X3 10–40 °C 22 °C
Sissepuhkeõhu temperatuur 
Y1 10–40 °C 20 °C
Y2 10–40 °C 18 °C
Y3 10–40 °C 14 °C

SISSEPUHKE REG.
Seaded
Väärtus  Reguleerimis-  Tehase-  

piirkond seaded
Sissepuhkeõhu temperatuur 
seadepunkt 15–40 °C 21,5 °C

VÄLJATÕMBE REG.
Seaded
Väärtus  Reguleerimis-  Tehase-  

piirkond seaded
Väljatõmbeõhk / ruumi temp. 
Seadepunkt 15–40 °C 21,5 °C
Min sissepuhkeõhu temperatuur 13–25 °C* 15 °C
Max sissepuhkeõhu temperatuur 18–45 °C* 28 °C
*)  Seadistusvahemikku saab muuta.  

Vt 14.3 Miinimum-/maksimumseaded

Väljatõmbeõhu temperatuur °C
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Murdepunkt

VT/S
P-

va
he

TEMPERATUUR

*TEMPERATUUR*
LUGEMID
SEADED

*TEMPERATUUR*
LUGEMID
SEADED

VSS-REG. 1

VSS-REG. 2

SISSEPUHKE REG.

VÄLJATÕMBE REG.

NB! Sõltuvalt 
ventilatsiooniseadme 
tüübist ning valitud 
funktsioonidest võib 
menüükuva olla erinev.



EST.COMPACT U/T

www.swegon.com    11Swegonil on õigus teha tehnilisi muudatusi nendest ette teatamata.

Min/max õhuhulgad

7�2 Õhuhulk/rõhk
Põhifunktsioonid seadistatakse PAIGALDUSME-
NÜÜS ning

väärtusi loetakse ja seadistatakse KASUTAJAME-
NÜÜS.

Vt ka jaotist 9.3, kus on toodud põhjalik ülevaade 
õhuhulga ja rõhu funktsioonidest. 

7.2.1 Näidud

Kasutatakse kontrollimiseks seadme töötamise ajal.

7.2.2 Seaded

Sisestatavad väärtused sõltuvad sellest, millised funkt-
sioonid on valitud PAIGALDUSMENÜÜS ning iga seadme 
miinimum- ja maksimumõhuhulgast (vt järgnevat tabelit).

Sõltuvalt valitud funktsioonist võib seadistada väärtused 
õhuhulgale (l/s, m3/s, m3/h), rõhule (Pa) või sisendsignaali 
tugevusele (%).

VÄIKE ÕHUHULK
See väärtus tuleb alati seadistada! Väikese õhuhulga väär-
tus ei tohi olla suurem suure õhuhulga väärtusest. Väikese 
õhuhulga väärtuseks võib seadistada ka 0, mis tähendab, 
et ventilaator seisab. 

SUUR ÕHUHULK
See väärtus tuleb alati seadistada! Suure õhuhulga väärtus 
või rõhk ei tohi olla väiksem väikese õhuhulga väärtusest. 

MAKS. ÕHUHULK
Max õhuhulk sobib ainult rõhu järgi reguleerimise,  
Heating BOOST-i või Cooling BOOST-i funktsioonide jaoks. 
Max õhuhulga väärtus ei tohi olla väiksem suure õhuhulga 
väärtusest. 

MIN/MAX ÕHUHULK
Min/max õhuhulk sobib ainult vajaduse järgi tööks. Iga 
ventilaatori jaoks on eelseadistatud väikseimad ja suuri-
mad lubatud õhuhulgad. See tähendab, et ventilaatorid 
ei ületa neid piire mis tahes koormusel.

ÕHUHULK/RÕHK

*ÕHUHULK/RÕHK*
LUGEMID
SEADED

*ÕHUHULK/RÕHK*
LUGEMID
SEADED

VÄIKE ÕHUHULK

SUUR ÕHUHULK

MAX ÕHUHULK

MIN/MAX ÕHUHULK

* Seadete sisestamisel ümardage väärtused lähima reguleerimissammuni.

ÕHUHULK MIN HULK 
COMPACT UNIT/TOP

MAX HULK 
COMPACT UNIT/TOP

SUURUS m3/h * m3/s m3/h m3/s

02 300 0.08 800 0.23

03 300 0.08 1300 0.36
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7�3 Lülituskell
Lülituskella põhifunktsioonid seadistatakse PAIGAL-
DUSMENÜÜS valikus FUNKTSIOONID/KASUTUS ja 
väärtusi loetakse ning seadistatakse KASUTAJAME-
NÜÜS. 

AEG/KUUPÄEV
Nädalapäeva ja kellaaega saab ise sisestada ja vajaduse korral 
muuta. 
Lülituskell arvestab liigaastatega automaatselt. 
EÜ standardile kohane automaatne suve-/talveajale ümberlülitus  
on eelseadistatud.
Ümberlülituse saab tühistada PAIGALDUSMENÜÜS valikus  
FUNKTSIOONID/TÖÖAJAD.

AJAKANAL
Ajakanalites sisestatakse kellaajad ja päevad, mil seade peab tööta-
ma suurel kiirusel, väikesel kiirusel või seisma. 
Seadistada saab kaheksa erinevat ajakanalit. Kui tööaeg on sama 
kõigil nädalapäevadel (E–P), tuleb programmeerida ainult üks 
ajakanal. Kui tööajad on eri nädalapäevadel erinevad, tuleb need 
programmeerida erinevatele kanalitele (E–R, L–P või E, T, K jne).
Aeg sisestatakse kujul 00:00–00:00, kui tööaja muutust  
soovitakse terveks ööpäevaks.

AASTAKANAL
Aastakanalid võimaldavad seadistada kõrvalekaldeid tööaega-
dele aasta erinevatel aegadel. Seadistada saab kaheksa erinevat 
aastakanalit. Aastakanalid alistavad ajakanalid nendel tundidel ja 
päevadel, kui aastakanal on aktiveeritud. Aastakanali kuupäevad 
tähistavad aastakanali rakendamise kuupäevi ja aastakanali tunnid 
tähistavad tunde, mille vältel aastakanal juhib kontrolleri kaudu 
rootorsoojusvaheti tööd määratud kiirusel. Aastakanali muud ajad 
kehtivad siiski vastavale ajakanalile. 
Aeg sisestatakse kujul 00:00–00:00, kui tööaja muutust soovitakse 
terveks ööpäevaks.
Suveööjahutus, pikem tööaeg jm toimivad ka siis, kui aastakanal on 
aktiveeritud. 

7�4 Filtrid
(ja soojusvaheti jäätumiskaitsefunktsioon)
On olemas kaks järgmist filtri jälgimisviisi.
Arvutuslik filtri jälgimine (tehases seadistatud) jälgib ventilaatori 
kiiruse kasvu sõltuvalt filtri täituvuse astmest. Kalibreerimise käigus 
mõõdetakse õhuvoolu ja ventilaatori kiiruse väärtused. Alarm käivi-
tub, kui ventilaatori kiirus ületab eelseadistatud  
alarmiväärtust 10% võrra.
Filtri jälgimine rõhuanduriga (lisatarvik) mõõdab rõhulangu  
filtri piires. Alarmi piirväärtus on eelseadistatud ühikutes Pa.

7.4.1 Näidud
Filtri oleku esimene number näitab hetkeväärtust ja teine number 
kehtivat alarmi piirväärtust. 

7.4.2 Filtrite kalibreerimine
Filtrid tuleb kalibreerida esimest korda kasutuselevõtmisel, kui 
õhukanalid, õhujaotusseadmed ja lõplikud reguleerplaadid on 
paigaldatud. Seejärel iga kord filtrite vahetamise ajal. 
Kalibreerimine tuleb läbi viia nii sissepuhke- kui väljatõmbeosale, 
kui on vahetatud mõlemad filtrid, või ainult sellele osale, kus filter 
vahetati. 
Pärast filtri kalibreerimist töötab seade umbes 3 minutit suurel 
kiirusel. 
Filtri kalibreerimise järel on lubatud kiiruse kasvamine 10% võrra 
või rõhu kasvamine (= filtrite täitumine) 100 Pa võrra, pärast seda 
antakse täitunud filtri alarm.
Alarmilimiiti saab muuta PAIGALDUSMENÜÜ valikus ALARMI 
SEADED.

7.4.3 Rootorsoojusvaheti kalibreerimine
Kui soojusvahetile on paigaldatud jäätumiskaitse (vt 9.6.1.1), saab 
kalibreerimise valida sellest menüüst. 
Kui on valitud R-HX-i kalibreerimine, töötavad ventilaatorid suurel 
kiirusel umbes 3 minutit. 

LÜLITUSKELL

*LÜLITUSKELL*
AEG/KUUPÄEV
AJAKANAL
AASTAKANAL

Seaded

Väärtus  Reguleerimis-  Tehase-  
piirkond seaded

AEG/KUUPÄEV
Päev  E–P Automaatne
Aeg  00:00–23:59 Hetkel
Kuupäev  Päev/kuu/aasta Hetkel

AJAKANAL 1–8
Töö Väike hulk / suur hulk* Suur hulk
Aeg  00:00–23:59 00:00–00:00
Periood Väljas Väljas

E, T, K jne
E–R 
E–P
L–P

AASTAKANAL 1–8
Töö Väljas Väljas

Stop /väike hulk / suur hulk
Aeg  00:00–23:59 00:00–00:00
Periood Algus pp/kk/aaaa 01/01/2005

Lõpp pp/kk/aaaa 01/01/2005

*)  Ekraanil on Stop / väike hulk / suur hulk, kui vastav funktsioon on 
valitud PAIGALDUSMENÜÜ valikus FUNKTSIOONID/TÖÖAJAD.

FILTRID

*FILTRID*
LUGEMID
KALIBREERIMINE

*FILTRID*
LUGEMID
KALIBREERIMINE

*FILTRI KALIBREERIM*
STD.FILTRID
EELFILTER
SOOJUSVAHETI
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7�5 Kanalite häälestamine
Ventilaatorite pöörete arvu saab fikseerida kuni 72 
tunniks. Seda funktsiooni saab kasutada õhukanalite 
ja õhujaotusseadmete õhuhulkade häälestamisel. 

Seadistatakse soovitud fikseerimisaeg, aga selle võib 
katkestada, kui valida menüüst STOP või muutes aja 
väärtuseks 0.

7�6 Alarmid
Rakendunud alarmidest antakse märku vilkuva punase 
tulega juhtpuldil ja alarmi nimetus kuvatakse ekraanile.

Selles menüüs on võimalik kiiresti alarme lugeda.

AKTIIVSED
Näidatakse aktiivseid alarme, mille kohta ei ole veel saa-
dud alarmi teadet. See puudutab alarme, millel on pikk 
viivitusaeg, näiteks vooluhulga- ja temperatuurialarmid.

AJALUGU
Näitab 10 viimast alarmi.

Alarmide seadistused tehakse PAIGALDUSMENÜÜS 
valikus ALARMI SEADED.

Alarmide täielikku kirjeldust vt jaotisest 18.

KANALITE HÄÄLEST

*KANALITE HÄÄLEST.*
FIKS. VENT. KIIRUS
AEG:     0 h

ALARMID

*ALARMID*
AKTIIVSED
AJALUGU
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Jaotis 9

Jaotis 11

Jaotis 12

Jaotis 13

 Jaotis 14

Jaotis 15

Jaotis 16

FUNKTSIOONID

LUGEMID
KÄSITEST
ALARMI SEADED
JUHTPULT
ANDMESIDE
HOOLDUSMENÜÜ

*KÄSITEST*
TEMPERATUUR
VENTILAATORID
SOOJUSVAHETI

JÄRELKÜTE
SISEND/VÄLJUND
IQnomic Plus
ALL YEAR COMFORT

*LUGEMID*
TEMPERATUUR
VENTILAATORID
SOOJUSVAHETI

REG. SIGNAALID
SISEND/VÄLJUND
NIISKUS
IQnomic Plus
ALL YEAR COMFORT
TÖÖAEG
PROGRAMMIVERSIOON

*ALARMI SEADED*
TULEALARM
VÄLISED ALARMID
ALARMI LIMIIDID

ALARMI PRIORITEET

*JUHTPULDI PAIG.*
KEEL
ÕHUHULGA ÜHIK
MIN/MAKS SEADED

PÕHISEADED

*ANDMESIDE*
EIA-485
ETHERNET

*HOOLDUSMENÜÜ*
KOOD: 0000

LAADIMINE

8 PAIGALDUSMENÜÜ

8�1 Ülevaade menüüdest

*FUNKTSIOONID*
TEMPERATUUR
ÕHUHULK/RÕHK
FILTER

TÖÖAJAD
KÜTE
JAHUTUS
NIISKUS
SISEND/VÄLJUND
IQnomic Plus
ALL YEAR COMFORT
OPTIMEERIMINE

Jaotis 10
Automaatsed funktsioonid

*PAIGALDUSMENÜÜ*
KOOD: 0000

Kood = 1111

NB! Sõltuvalt ventilatsiooni-
seadme tüübist ning valitud 
funktsioonidest võib menüü-
kuva olla erinev. 
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LAADIMINE

FUNKTSIOONID

9 FUNKTSIOONID

9�1 Temperatuur
Põhifunktsioonid seadistatakse PAIGALDUSME-
NÜÜS ning väärtusi loetakse ja seadistatakse KASU-
TAJAMENÜÜS. 

TÄHTIS! Kui temperatuuriseadet on vaja oluliselt muuta, 
tuleks esmalt ventilatsiooniseade seisata.

9�2 Temperatuuri järgi reguleerimine
Valige VSS-reguleerimine, sissepuhkeõhu reguleerimine 
või väljatõmbeõhu reguleerimine. 

Kui valite VSS-reguleerimise, valige 1 või 2.

VSS-reguleerimine ja sissepuhkeõhu reguleerimine toimub 
järgmiselt. 

1.  Seadme soojusvaheti maksimaalne temperatuuri
kasutegur saavutatakse soojusvaheti pöörlemise
kiirust muutes.

2.   Seejärel, kui on paigaldatud, hakkab tööle kalorifeer.

3.   Kui järelküttekalorifeeri ei ole paigaldatud või kui kalo-
rifeeri võimsusest ei piisa, vähendatakse sujuvalt sisse-
puhkeõhu hulka.

Lisaks võib eelseadistada neutraaltsooni, mis lubab sisse-
puhketemperatuurile väiksema seadesuuruse, enne kui 
hakatakse õhuhulka vähendama. Vt 8.3.4

Kui sissepuhkeõhu hulka vähendatakse, saab soojusvaheti 
väljatõmbeõhust „liigset” soojust ja suudab hoida soovi-
tud sissepuhkeõhu temperatuuri.

Sissepuhkeõhu hulga vähendamisest tekib ruumi alarõhk 
ja välisõhku võetakse ka tihendamata kohtade kaudu, 
näiteks uksed ja aknad. Infiltreerunud välisõhku soojen-
datakse hoone küttesüsteemi abil.  

Õhuhulka vähendatakse seadesuurusest (suur õhuhulk 
või väike õhuhulk) poole peale.  Vähendamist piirab ka 
seadme minimaalne õhuhulk. Kui eelseatud väike  
õhuhulk on väga lähedal minimaalsele hulgale,  
mõjutab hulga vähendamine vähe.

Väljatõmbeõhu reguleerimine toimub järgmiselt.

1.  Seadme soojusvaheti maksimaalne temperatuuri
kasutegur saavutatakse soojusvaheti pöörlemise
kiirust muutes.

2.  Seejärel, kui on paigaldatud, hakkab tööle järelkütte-
kalorifeer.

NB! Sõltuvalt 
ventilatsiooniseadme 
tüübist ning valitud 
funktsioonidest võib 
menüükuva olla erinev. 

*TEMPERATUUR*
TEMPERATUURI REG.
VÄLISÕHU TEMP. KOMP.
SUVEÖÖ JAHUTUS

ÖINE KÜTMINE
MORNING BOOST
TEMP. SEADE NIHUTAM.
LISA- ANDURID

*FUNKTSIOONID*
TEMPERATUUR
ÕHUHULK/RÕHK
FILTER

TÖÖAJAD
KÜTE
JAHUTUS
NIISKUS
SISEND/VÄLJUND
IQnomic Plus
ALL YEAR COMFORT
OPTIMEERIMINE
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VSS-reguleerimine 1

Väljatõmbeõhu temperatuur °C
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Aste
 1

Aste 2Murdepunkt

VT/S
P-

va
he

Aste 3

Aste 4

VSS-reguleerimine 19.2.1.1 VSS-reguleerimine

VSS-reguleerimine tähendab väljatõmbeõhu temperatuu-
rist sõltuvat sissepuhkeõhu temperatuuri reguleerimist. 
See tähendab, et sissepuhkeõhu temperatuuri reguleeri-
takse väljatõmbeõhu temperatuuri suhtes. Sissepuhkeõhu 
temperatuur on tavaliselt väljatõmbeõhu temperatuurist 
mõni kraad madalam. Nii saab soojusvahetit kasutada 
optimaalselt, majanduslikult kõige efektiivsemalt.  
VSS-reguleerimise kasutamist soovitame eelkõige siis,  
kui hoones on näiteks seadmetest, valgustusest ja inimes-
test eralduvat liigsoojust või madala temperatuuriga sisse-
puhkeõhule sobivad õhujaotusseadmed.

VSS-REG. 1
Juhtseade reguleerib sissepuhke- ja väljatõmbeõhu tempe-
ratuuride vahet vastavalt tehases seadistatud graafikule.

Vt graafikut paremal.

Reguleerimisgraafikuid, murdepunkti ja VT/SP-vahet saab 
muuta KASUTAJAMENÜÜ valikus TEMPERATUUR/SEADED.

Seaded
Väärtus  Reguleerimis- Tehase-  

piirkond seade
Aste 1–4 1
Murdepunkt 15–23 °C 20 °C
(väljatõmbeõhutemperatuuri järgi)
VT/SP-vahe 1–5 °C 2 °C

Murdepunkti ja VT/SP-vahe reguleerimispiirkonna piirid 
määratakse miinimum- ja maksimumväärtustega PAIGAL-
DUSMENÜÜ valikus JUHTPULT.

VSS-REG. 2
Kasutatakse siis, kui VSS-reguleerimise 1 tehaseseaded ei 
anna hoone omapärast tulenevalt soovitud tulemusi. Kui 
tehtavad seadistused nõuavad, tuleb paigaldada järelküt-
tekalorifeer. 

Individuaalselt kohandatud graafik reguleerib sissepuhke-
õhu ja väljatõmbeõhu temperatuuride vahet. 

Vt graafikut paremal.

KASUTAJAMENÜÜ valikus TEMPERATUUR/SEADED on 
järgmised seadistamisvõimalused.

Väärtus  Reguleerimis- Tehase-  
piirkond seade

Väljatõmbeõhu temperatuur
X1 10–38 °C 15 °C
X2 11–39 °C 20 °C
X3 12–40 °C 22 °C

Sissepuhkeõhu temperatuuri seadesuurus
Y1 10–40 °C 20 °C
Y2 10–40 °C 18 °C
Y3 10–40 °C 14 °C

Seadesuuruste nihutamine ja suveööjahutus  
võivad mõjutada eelseadistatud temperatuure.

Murdepunktide tehaseseaded tähendavad järgmist.

Kui väljatõmbeõhu temperatuur on alla 15 °C (X1), on 
sissepuhkeõhu temperatuuri seadesuurus püsivalt 20 °C (Y1).

Kui väljatõmbeõhu temperatuur on 20 °C (X2), on 
sissepuhkeõhu temperatuuri seadesuurus 18 °C (Y2).

Kui väljatõmbeõhu temperatuur on üle 22 °C (X3), on 
sissepuhkeõhu temperatuuri seadesuurus püsivalt 14 °C (Y3).

Tehaseseade tähendab järgmist.

Kui väljatõmbeõhu temperatuur on alla 20 °C  
(murdepunkt), seatakse sissepuhkeõhu temperatuuri  
seadesuurus automaatselt 2 °C (VT/SP vahe) madalamaks.

Kui väljatõmbeõhu temperatuur on üle 20 °C, järgib 
sissepuhkeõhu temperatuuri seadesuurus sammu 1  
juures toodud kurvi.

X = väljatõmbeõhu temperatuur, °C
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VSS-reguleerimine 2
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9.2.1.2 Sissepuhkeõhu reguleerimine

Sissepuhke järgi reguleerimisel hoitakse sissepuhkeõhu 
temperatuur muutumatuna sõltumata ruumide soojuseral-
distest.

Seda reguleerimist võib kasutada juhul, kui ruumide koor-
mus ja temperatuurid on ette teada. Enamikul juhtudel 
tuleb paigaldada järelküttekalorifeer ja võimalik, et ka 
jahutuskalorifeer. 

KASUTAJAMENÜÜ valikus TEMPERATUUR/SEADED on 
järgmised seadistamisvõimalused.

Väärtus  Reguleerimis- Tehase-  
piirkond seade

Sissepuhkeõhu temperatuuri seadepunkt 15–40 °C 
21,5 °C

Seadepunkti piirid määratakse miinimum- ja maksimum-
väärtustega PAIGALDUSMENÜÜ valikus JUHTPULT.

9.2.1.3 Väljatõmbeõhu reguleerimine

Väljatõmbe järgi reguleerimisel hoitakse väljatõm-
bekanalis (ruumides) eelseadistatud temperatuuri, 
reguleerides sissepuhkeõhu temperatuuri.  
Ruumides hoitakse ühtlast temperatuuri hoolimata 
sealsetest soojusera-ldisest, mis eeldab järelküttekalori-
feeri ja võimalik, et ka jahutuskalorifeeri paigaldamist. 

Väljatõmbeõhu temperatuuri mõõdab COMPACT-seadme 
sisemine temperatuuriandur. 

Kui see sisemine temperatuuriandur ei anna piisavalt 
usaldusväärseid väljatõmbeõhu temperatuurinäite, võib 
ruumi paigaldada lisaanduri, mis ühendatakse juhtseadme 
ühendusega „sisemine siin 1”. 

KASUTAJAMENÜÜ valikus TEMPERATUUR/SEADED on 
järgmised seadistamisvõimalused.

Väärtus  Reguleerimis- Tehase-  
piirkond seade

Väljatõmbeõhu/ruumi temp. seadepunkt 15–40 °C 
21,5 °C
Min Sissepuhkeõhu temperatuur 13–18 °C 15 °C
Max Sissepuhkeõhu temperatuur 25–45 °C 
28 °C

Erinevate väärtuste reguleerimispiirkond määratakse 
miinimum- ja maksimumväärtustega PAIGALDUSMENÜÜ 
valikus JUHTPULT.
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9.2.2 Välisõhu temperatuuri järgi kompenseerimine

Temperatuur
Välisõhu temperatuuri kompenseerimise saab aktiveerida 
siis, kui ruumid puutuvad tavapäratult kokku hooajalise 
külma või sooja õhuga, mis siseneb ruumidesse näiteks 
suurte akende kaudu. 

Sissepuhkeõhu kompenseerimine toimub, kui 
ventilatsiooniseade töötab sissepuhkeõhu reguleerimise 
režiimil, ning väljatõmbeõhu kompenseerimine 
toimub, kui ventilatsiooniseade töötab väljatõmbeõhu 
reguleerimise režiimil. VSS-reguleerimise režiimi see 
funktsioon ei mõjuta. 

Eelseadistatud temperatuuri seadepunkti mõjutab 
välistemperatuuri langemine alla eelseadistatud 
murdepunkti X2 (talve kompenseerimine) ning üle 
eelseadistatud murdepunkti X3 (suve kompenseerimine). 

Vt graafikut paremal.

Suve kompensatsioonile saab määrata negatiivse väärtuse. 

Seaded

Väärtus  Reguleerimis- Tehase-  
piirkond seade

Talve kompenseerimine
Temperatuuri nihutamine Y1 +0...+20 °C +3 °C
Murdepunkt X1  –30...–10 °C  –20 °C
Murdepunkt X2  –10...+15 °C  +10 °C

Suve kompenseerimine
Murdepunkt X3  +15...+25 °C  +25 °C
Murdepunkt X4  +25...+40 °C  +40 °C
Temperatuuri nihutamine Y2 –10...+20 °C  +2 °C

X = välistemperatuur °C

X1Y1

X2 X3

X4 Y2

Välisõhu temp. järgi kompens.

Tehaseseadele vastav talve kompenseerimine 
toimub järgmiselt.

Välistemperatuur +10 °C (murdepunkt X2): 
kompenseerimine käivitub ja jätkub vahemikus 
0–3 °C kuni välisõhu temperatuurini –20 °C.

Välistemperatuur –20 °C (murdepunkt X1):  
pidev kompenseerimine toimub 3 °C juures 
(temperatuuri nihutamine Y1).

Tehaseseadele vastav suve kompenseerimine 
toimub järgmiselt.

Välistemperatuur +25 °C (murdepunkt X3): 
kompenseerimine käivitub ja jätkub vahemikus 0–2 °C 
kuni välisõhu temperatuurini +40 °C.

Välistemperatuur +40 °C (murdepunkt X4): 
pidev kompenseerimine toimub 2 °C juures 
(temperatuuri nihutamine Y2).

LAADIMINE

FUNKTSIOONID

*FUNKTSIOONID*
TEMPERATUUR
ÕHUHULK/RÕHK
FILTER

TÖÖAJAD
KÜTE
JAHUTUS
NIISKUS
SISEND/VÄLJUND
IQnomic Plus
ALL YEAR COMFORT
OPTIMEERIMINE

*TEMPERATUUR*
TEMPERATUURI REG.
VÄLISÕHU TEMP. KOMP.
SUVEÖÖ JAHUTUS

ÖINE KÜTMINE
MORNING BOOST
TEMP. SEADE NIHUTAM.
LISA- ANDURID



EST.COMPACT U/T

www.swegon.com    19Swegonil on õigus teha tehnilisi muudatusi nendest ette teatamata.

LAADIMINE

FUNKTSIOONID

*FUNKTSIOONID*
TEMPERATUUR
ÕHUHULK/RÕHK
FILTER

TÖÖAJAD
KÜTE
JAHUTUS
NIISKUS
SISEND/VÄLJUND
IQnomic Plus
ALL YEAR COMFORT
OPTIMEERIMINE

9.2.3 Suveööjahutus

Madalamat öist välistemperatuuri kasutatakse ära 
hoone jahutamiseks. See vähendab jahutusvajadust 
hommikutundidel. Lisaks pikendab see jahutusseadme 
tööiga ja seega võimaldab säästa. Selle funktsiooniga 
saadakse mõningane jahutamise efekt isegi siis, kui 
jahutusseade puudub. 

Kui funktsioon on aktiivne, töötavad seadme ventilaatorid 
suurel õhuhulgal sissepuhke seadesuurusel 10 °C alates 
eelseadistatud ajast, kuni seiskamise tingimused  
on täidetud. 

Tingimused suveööjahutuse käivitumiseks eelseadistatud ajal:

•  väljatõmbe temperatuur peab olema üle eelseadistatud
väärtuse;

• väljatõmme on välisõhust vähemalt 2 °C soojem;

• välisõhu temperatuur on üle eelseadistatud väärtuse;

• ajavahemikus 12.00–23.00 küttevajadus puudub;

•  seade ei tööta suure õhuhulgaga, ei ole peatatud välise
käsuga või käeshoitavalt juhtpuldilt käsitsi.

Tingimused suveööjahutuse seiskamiseks eelseadistatud ajal:

•  väljatõmbeõhu temperatuur langeb alla eelseadistatud
väärtuse;

• välistemperatuur langeb alla eelseadistatud väärtuse;

•  lülituskell või väline signaal lülitab seadme suurele
õhuhulgale;

• väljatõmbeõhk on välisõhust vähem kui 1 °C soojem.

Funktsioon käivitub korra seadistatud ajaperioodil.

Seaded

Väärtus  Reguleerimis- Tehase-  
piirkond seade

Väljatõmbeõhu temperatuur 
käivitamiseks 17–27 °C 22 °C
Väljatõmbeõhu temperatuur 
seiskamiseks 12–22 °C 16 °C
Välisõhu temperatuur  
seiskamiseks  5–15 °C 10 °C
Sissepuhkeõhu seadepunkt 10–20 °C 10 °C
Tööaeg 00:00–00:00 23:00–06:00

*TEMPERATUUR*
TEMPERATUURI REG.
VÄLISÕHU TEMP. KOMP.
SUVEÖÖ JAHUTUS

ÖINE KÜTMINE
MORNING BOOST
TEMP. SEADE NIHUTAM.
LISA- ANDURID
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LAADIMINE

FUNKTSIOONID

*FUNKTSIOONID*
TEMPERATUUR
ÕHUHULK/RÕHK
FILTER

TÖÖAJAD
KÜTE
JAHUTUS
NIISKUS
SISEND/VÄLJUND
IQnomic Plus
ALL YEAR COMFORT
OPTIMEERIMINE

9�5 Tööajad

9.5.1 Lülituskell

Põhifunktsioonid seadistatakse PAIGALDUSME-
NÜÜS ning väärtusi loetakse ja seadistatakse  
KASUTAJAMENÜÜS.

Lülituskellaga juhitakse seadme tööaega.  
On võimalik määrata kahe põhifunktsiooni seadeid.

VÄIKE HULK – SUUR HULK
Väike hulk on põhivalik ja suure hulga kasutusajad  
sisestatakse KASUTAJAMENÜÜS valikus LÜLITUSKELL.

STOP – VÄIKE HULK – SUUR HULK
Seiskamine on põhivalik ning väikese ja suure õhuhulga 
kasutusajad sisestatakse KASUTAJAMENÜÜS alamenüüs 
LÜLITUSKELL.

Seaded

Väärtus Reguleerimispiirkond Tehaseseaded
Funktsioon Väike kiirus / suur kiirus Väike kiirus / suur kiirus

Stop / väike hulk / suur hulk

9.5.2 Pikendatud tööaeg

Sisendeid välise väikese kiiruse ja välise suure kiiruse jaoks 
on võimalik täiendada pikendatud tööajaga. Neid kasuta-
takse seadme tööaja pikendamiseks, nt nupuvajutuse abil.

Soovitud töötamise aeg seadistatakse minutites ja 
tundides järgnevalt.

Seaded

Väärtus  Reguleerimis- Tehase-  
piirkond seaded

Väline väike kiirus 00:00–23:59 00:00
Väline suur kiirus 00:00–23:59 00:05

(tund:min) (tund:min)

9.5.3 Suve-/talveaeg

Aja- ja päevalugemid muutuvad tehase eelseadistusena 
automaatselt suveajalt talveajale üleminekul ja vastupidi 
vastavalt ELi standardile (märtsi ja oktoobri viimasel  
pühapäeval). 

Selle automaatse ümberlülituse saab välja lülitada.

Seaded

Väärtus  Reguleerimis- Tehase-  
piirkond seaded

Suve-/talveaeg Inaktiivne/ Aktiivne 
aktiivne

*TÖÖAJAD*
LÜLITUSKELL
PIKENDATUD TÖÖAEG
SUVE/TALVE AEG

*TÖÖAJAD*
LÜLITUSKELL
PIKENDATUD TÖÖAEG
SUVE/TALVE AEG

*TÖÖAJAD*
LÜLITUSKELL
PIKENDATUD TÖÖAEG
SUVE/TALVE AEG
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LAADIMINE

FUNKTSIOONID

*FUNKTSIOONID*
TEMPERATUUR
ÕHUHULK/RÕHK
FILTER

TÖÖAJAD
KÜTE
JAHUTUS
NIISKUS
SISEND/VÄLJUND
IQnomic Plus
ALL YEAR COMFORT
OPTIMEERIMINE

9�6 Küte

9.6.1 Soojusvaheti

9.6.1.1 Rootorsoojusvaheti sulatus

Keskkonnas, kus väljatõmbeõhk võib aeg-ajalt olla niiske, 
lülitatakse sisse sulatusfunktsioon, mis kaitseb rootor-
soojusvahetit jäätumise eest. Rootorsoojusvaheti pideva 
jälgimisega hoitakse ära kondensaadi jäätumine, mis võiks 
põhjustada soojusvaheti kanalite ummistumise. 

Funktsiooni toimimiseks peab olema paigaldatud eraldi 
rõhuandur (eelseadistatud soojusvaheti sulatamiseks), mis 
on ühendatud juhtseadme välise andmesideliidese sisendi-
tega ja voolikute kaudu seadme küljes olevate rõhumõõte-
niplitega. 

Vt rõhuanduri TBLZ-1-23-aa eraldi paigaldusjuhendit.

Rootori rõhukadu tuleb kalibreerida, et saada seire otstar-
bel rootori võrdlusrõhukao andmeid. Vt 7.4.3: Soojusvahe-
ti kalibreerimine.

Kui funktsioon on aktiveeritud, mõõdetakse rõhulangu 
soojusvahetis pidevalt ja väärtust võrreldakse kalibreerimis-
väärtusega. Kui rõhulang ületab eelseadistatud piirväär-
tuse, toimub jää sulatamine, mille käigus vähendatakse 
rootori kiirust järk-järgult (muutuse aeg kuni 4 minutit) 
kiiruseni, mille juures rõhulang soojusvahetil on langenud 
pooleni eelseadistatud piirväärtusest. Rootori kiirus võib 
olla 0,5 p/min, kuid mitte alla selle. Sulatusoperatsiooni 
ajal sulatab soe väljatõmbeõhk võimaliku jääkatte. Viite-
aeg 4 minutit võimaldab soojusvahetil kuivada, enne kui 
rootori kiirus tõuseb uuesti tavalisele kiirusele (muutuse 
aeg kuni 4 minutit).

Jää sulatamise maksimumkestus on 30 minutit. Kui rõhu-
lang ei ole nimetatud maksimumkestuse vältel vähenenud 
kuuel korral 24-tunnise ajavahemiku jooksul, lülitatakse 
sisse alarm. 

Sulatamise ajal soojusvaheti temperatuuri kasutegur 
langeb ja samuti langeb sissepuhketemperatuur  
soojusvaheti järel.

Seaded

Väärtus  Reguleerimis- Tehase-  
piirkond seaded

Sulatus Inaktiivne/ Inaktiivne 
aktiivne

Eraldiseisvate rõhuanduritega 
sulatusfunktsiooni põhimõte

VÄLJATÕMME

*KÜTE*
SOOJUSVAHETI
EEL-/JÄRELKÜTE
FORSSEERITUD KÜTE
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LAADIMINE

FUNKTSIOONID

*FUNKTSIOONID*
TEMPERATUUR
ÕHUHULK/RÕHK
FILTER

TÖÖAJAD
KÜTE
JAHUTUS
NIISKUS
SISEND/VÄLJUND
IQnomic Plus
ALL YEAR COMFORT
OPTIMEERIMINE

LAADIMINE

FUNKTSIOONID

*FUNKTSIOONID*
TEMPERATUUR
ÕHUHULK/RÕHK
FILTER

TÖÖAJAD
KÜTE
JAHUTUS
NIISKUS
SISEND/VÄLJUND
IQnomic Plus
ALL YEAR COMFORT
OPTIMEERIMINE

9.6.2 Eel-/järelküte

KUUMAVEEKALORIFEER
Kui on olemas järelküttevajadus ja valitud on funktsioon 
„pumba töö” või „pump + ventiil”, aktiveeritakse relee väl-
jund ja see käivitab elektrikalorifeeri tsirkulatsioonipumba.

Kui välistemperatuur on madal (alla 12 °C), on pumba 
väljundkontakt kogu aeg aktiivne. Muul ajal lülitatakse 
pumba väljundkontakt sisse 2 minutiks ööpäevas  
tsirkulatsioonipumba töö võimaldamiseks. 

ELEKTRIKALORIFEER
Kui valitud on „pumba rakendamisrežiim inaktiivne”, 
aktiveeritakse relee väljund küttevajaduse korral. 

Releeväljundit võib kasutada välise funktsiooni leidmiseks 
või blokeerimiseks. 

RAKENDAMISREŽIIM
Seaded

Väärtus  Reguleerimis- Tehase-  
piirkond seaded

Funktsioon Inaktiivne/ Pump 
pump/ ventiil
pump+ventiil / 

Rakendusperiood 1–60 min 3 min
Intervall 1–168 h 24 h

9.6.3 Heating BOOST

Forsseeritud kütmisel suurendab normaalsel hulgal 
töötav seade nii sissepuhke- kui väljatõmbehulka,  
et viia ruumidesse rohkem sooja.  

Ventilaatorid töötavad valitud õhuhulga (suur hulk,  
väike hulk) ja eelseadistatud maksimaalse hulga vahel. 

Funktsioon töötab ainult väljatõmbe järgi reguleerimisel. 
Kui koos forsseeritud küttega on valitud vajaduse järgi 
reguleerimine või õhuhulga forsseerimine, juhitakse õhu-
hulka selle funktsiooni järgi, mille väljundsignaal ventilaa-
torile on suurem. 

Seda funktsiooni ei saa kasutada koos rõhu järgi regulee-
rimisega.

Õhuhulga lisamine toimub sujuvalt, kui vahe eelsea-
distatud max sissepuhketemperatuuriga on 2–10 
°C (tehase eelseadistus on 3 °C). Juhtfunktsiooni 
reageerimiskiiruse (lisamisaeg = % õhuhulga tõus/min) 
saab seadistada. Suurim võimalik õhuhulk on piiratud 
maksimaalse õhuhulga seadesuurusega. Täpsemat teavet 
maksimaalse õhuhulga seadistamise kohta vt jaotisest 7.2. 

Seaded

Väärtus  Reguleerimis- Tehase-  
piirkond seaded

Heating BOOST Inaktiivne/ Inaktiivne 
aktiivne

Käivituspiir 2–10 °C 3 °C 
Lisamisaeg 0,5–15% 2,5%

*KÜTE*
SOOJUSVAHETI
EEL-/JÄRELKÜTE
FORSSEERITUD KÜTE

*KÜTE*
SOOJUSVAHETI
EEL-/JÄRELKÜTE
FORSSEERITUD KÜTE
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LAADIMINE

FUNKTSIOONID

*FUNKTSIOONID*
TEMPERATUUR
ÕHUHULK/RÕHK
FILTER

TÖÖAJAD
KÜTE
JAHUTUS
NIISKUS
SISEND/VÄLJUND
IQnomic Plus
ALL YEAR COMFORT
OPTIMEERIMINE

9�7 Jahutus
Jahutusseadmete juhtseadme põhiühenduseks on väljund 1  
või väljund 2. Kui need on mõlemad hõivatud, ühendage juhtseade 
mooduliga IQnomic Plus. Mooduli funktsiooni valikulüliti tuleb seada 
asendisse 6. 

9.7.1 Tööaeg

Lülitage jahutusfunktsioon sisse.

9.7.2 Jahutuse reguleerimine (juhtimine)
Sujuv 0–10 V, alalisvool
Kasutatakse juhul, kui on ühendatud sujuvalt reguleeritav jahutus-
seade. Ventilatsiooniseadme COMPACT jahutuse regulaator juhib 0–
10 V alalisvoolu signaali lineaarselt vastavalt jahutusvajadusele. 
Ühendage mooduli IQnomic Plus kontaktidega 15–16. 
Ventilatsiooniseadme mõlemad releed töötavad paralleelselt, lülitu-
vad, kui jahutussignaal on üle 0,5 V (alalisvool), ja vabanevad, kui 
signaal jääb alla 0,2 V (alalisvool).
Jahutusrelee 1 ja jahutusrelee 2 väljundid tuleb ühendada mooduli 
IQnomic Plusi kontaktidega 1–2 ja 4–5.

Sujuv 10-0 V, alalisvool
Sama mis eelmine, ainult vastupidise juhtimissignaaliga, kus 10 V 
väljundsignaal vastab 0% jahutusvajadusele.

Sees/väljas, 1 aste
Kasutatakse 1-astmelise jahutuse puhul. Ühendage jahutusrelee 1 
mooduli IQnomic Plus kontaktidega 1–2. Ventilatsiooniseadme jahu-
tuse regulaator reguleerib jahutusvajadust 1–100% vahel. Jahutusre-
leed 1 ja 2 lülituvad, kui jahutusvajadus on üle 5%, ja vabanevad, kui 
see on alla 2%.
0–10 V alalisvoolu juhtsignaali väljund töötab paralleelselt jahutus-
vajadusega 0–100% ja seda võib kasutada näiteks jahutusvajaduse 
indikaatorina. Ühendage mooduli IQnomic Plus kontaktidega 15–16. 

Sees/väljas, 2 astet
Kasutatakse 2-astmelise jahutuse puhul. Ühendage jahutusrelee  
1 ja jahutusrelee 2 mooduli IQnomic Plus kontaktidega 1–2 ja  
4–5. Seadme jahutuse regulaator reguleerib jahutusvajadust 
0–100% vahel. 
Jahutusrelee 1 pingestatakse, kui jahutusvajadus ületab 5% ja 
vabastatakse pinge alt, kui jahutusvajadus on alla 2%. Jahutusrelee 2 
pingestatakse, kui jahutusvajadus ületab 55% ja vabastatakse pinge 
alt, kui jahutusvajadus on alla 50%.
0–10 V alalisvoolu juhtsignaali väljund töötab paralleelselt jahutus-
vajadusega 0–100% ja seda võib kasutada näiteks jahutusvajaduse 
indikaatorina. Ühendage mooduli IQnomic Plus kontaktidega 15–16.

Sees/väljas, 3 astet binaarselt
Kasutatakse, kui on ühendatud kolme binaarse astmega juhitav kahe 
sisendiga jahutusseade. Ühendage jahutusrelee 1 ja jahutusrelee 2 
mooduli IQnomic Plus kontaktidega 1–2 ja 4–5. Seadme jahutuse 
regulaator reguleerib jahutusvajadust 0–100% vahel. 
Jahutusvajaduse kasvades
Jahutusrelee 1 pingestatakse, kui jahutusvajadus ületab 5% ja 
vabastatakse pinge alt, kui jahutusvajadus on vahemikus 40–70%. 
Jahutusrelee 2 pingestatakse, kui jahutusvajadus ületab 40%. Jahu-
tusrelee 1 vabastatakse uuesti pinge alt (koos jahutusreleega 2), kui 
jahutusvajadus on üle 70%.
Jahutusvajaduse vähenedes
Jahutusrelee 1 vabastatakse pinge alt, kui jahutusvajadus on alla 
60%, pingestatakse uuesti, kui jahutusvajadus on alla 30% ja vabas-
tatakse uuesti pinge alt, kui jahutusvajadus on alla 2%. Jahutusrelee 
2 vabaneb, kui jahutusvajadus on alla 30%.

0–10 V alalisvoolu juhtsignaali väljund töötab paralleelselt jahutus-
vajadusega 0–100% ja seda võib kasutada näiteks jahutusvajaduse 
indikaatorina. Ühendage mooduli IQnomic Plus kontaktidega 15–16.

*JAHUTUS*
JAHUTUSFUNKTSIOON
JAHUTUSE REGULEER.
PERIOODILINE TÖÖ

REGULEERIMISKIIRUS
VÄLISTEMP. PIIRANG
TAASKÄIVITUSAEG
JAHUTUSE MIN HULK
NEUTRAALTSOON
COOLING BOOST

Jahutusvajaduse vähenedes
Jahutusrelee 1 vabaneb, kui jahutusvajadus on alla 60%, 
lülitub uuesti, kui see on alla 30% ja vabaneb uuesti, kui jahu-
tusvajadus on alla 2%. Jahutusrelee 2 vabaneb, kui jahutusva-
jadus on alla 30%.
Alalisvoolu juhtsignaalide 0–10 V väljund (kontaktid 42–43) 
töötab paralleelselt jahutusvajadusega 0–100% ja seda võib 
kasutada näiteks jahutusvajaduse indikaatorina. 
Jahutusfunktsioonide seaded sellel ja järgneval lehel:
Väärtus  Reguleerimis- Tehase-  

piirkond seaded
Töörežiim Inaktiivne/ Inaktiivne 

aktiivne
Jahutuse reguleerimine Sujuv 0–10 V Sees/väljas, 

1 aste
Sujuv 10–0 V
Sees/väljas, 1 aste
Sees/väljas, 2 astet
Sees/väljas, 3 astet binaarselt

Perioodiline töö
Jahutusrelee 1 Inaktiivne/pump/    Inaktiivne 
Jahutusrelee 2 Inaktiivne/pump/    Inaktiivne 

pump + ventiil /    ventiil 
Rakendusperiood 1–60 min  3 min
Intervall 1–168 h 24 h
Reguleerimiskiirus
astmete vahel 0–600 s 300 s
Välistemperatuuri piirang
Aste 1 0–25 °C 3 °C
Aste 2 0–25 °C 5 ℃
Aste 3 0–25 °C 7 ℃
Taaskäivitusaeg 0–900 s 480 s
Jahutuse min. õhuhulk
Sissepuhe 0–max hulk  –
Väljatõmme 0–max hulk  –
Neutraaltsoon  0–10 °C 2,0 °C
Cooling BOOST Inaktiivne Inaktiivne

Mugavus
Ökonoomne
Ahelduv 
Mugav + ökonoomne 
Ökonoomne + Ahelduv

Käivituspiir
sissepuhke
min temperatuurile 2–10 °C 3 °C 
Lisamisaeg 0,5–15% 2,5%
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Seadistamisvõimalusi vt eelmiselt leheküljelt.

9.7.3 Perioodiline töö

Võib valida pumpade tööks, kui kasutatakse jahutusreleed 
1 ja/või 2. 

Rakendamisrežiimiks saab valida „pump”, „pump +  
ventiil” või ainult „ventiil” (0–10 V väljund). Kui see funkt-
sioon on valitud, käivitatakse pumbad iga päev 2 minutiks. 

9.7.4 Reguleerimise kiirus

Siin seadistatakse jahutusastmete vaheline reguleerimisaeg. 

Tänu etteantud ajale jõuab kompressor saavutada maksi-
maalse võimsuse enne järgmise astme sisse lülitamist. 

Seda rakendatakse astmete ümberlülitamisel 1. astmelt 2.-
le ja 2. astmelt 3.-le ja ainult jahutusvajaduse kasvades.

9.7.5 Välistemperatuuri piirang

Siin saab seada välistemperatuuriga seotud 3-astmelise 
blokeerimisfunktsiooni. Kui välistemperatuur jääb alla iga 
astme piirtemperatuuri, on jahutusreleede töö takistatud. 

Selle funktsiooniga piiratakse ka astmete väljundsignaali 
0–10 V.

1.  astme väljundsignaal on kuni 2,5 V, 2. astmel kuni 5,0 V
ja 3. astmel kuni 7,5 V.

9.7.6 Taaskäivitusaeg

Taaskäivitusaeg seadistatakse nii, et oleks tagatud jahutus-
kompressorile ettenähtud käivituste arv tunnis. 

Taaskäivitusaega arvutatakse relee lülitusest kuni järgmise 
lubatud lülituseni. 

0–10 V signaaliga viivitatakse samal ajaperioodil.

9.7.7 Jahutuse minimaalne hulk

Jahutamise toimimiseks peavad sissepuhke- ja väljatõmbe 
hulgad olema vastavatest piirmääradest suuremad (eelsea-
distatakse KASUTAJAMENÜÜ valikus ÕHUHULK/RÕHK). 

Jahutuse minimaalse hulga funktsiooni blokeerimiseks 
seadistatakse mõlema hulga väärtuseks 0.

9.7.8 Neutraaltsoon

Neutraaltsoon väldib jahutus- ja kütteseadmete üheaegset 
tööd. 

Sisestatud neutraaltsoon lisatakse kütte seadesuurusele ja 
nende summa on jahutuse seadesuurus.

9.7.9 Cooling BOOST

Forsseeritud jahutamisel suurendatakse nii sissepuhke- kui 
ka väljatõmbehulka ruumide paremaks jahutamiseks. 

Forsseeritud jahutuse funktsiooni ei saa kasutada rõhu järgi 
reguleerimisel.

Õhuhulka suurendatakse kehtiva õhuhulga ja eelseadistatud 
maksimaalse hulga vahel. 

Funktsioonile saab valida viis režiimivarianti.

Mugavus
Jahutusvajaduse ilmnemisel jahutusväljundid aktiveeritakse. 

Kui temperatuur ületab seadesuuruse ja sissepuhke  
temperatuur on eelseadistatud piirides, lülitub reguleeritud 
lisamisfunktsioon tööle ja tõstab õhuhulka. Juhtfunkt-
siooni reageerimiskiiruse (lisamisaeg = % õhuhulga tõus/
min) saab seadistada. Suurim võimalik õhuhulk on piiratud 
maksimaalse õhuhulga seadesuurusega. Täpsemat teavet 
maksimaalse õhuhulga seadistamise kohta vt jaotisest 7.2. 

Ökonoomne
Forsseeritud ökonoomse jahutuse puhul suurendatakse 
esmalt õhuhulka ruumide jahutamiseks ja seejärel antakse 
alustussignaal jahutusseadmele. 

See funktsioon toimib ka ilma jahutusfunktsiooni 
aktiveerimiseta. 

Jahutusvajaduse ilmnemisel suurendatakse õhuhulka  
sujuvalt kuni eelseadistatud maksimumhulgani.  
Kui hulgad on maksimaalsed ja jahutus on endiselt vajalik, 
siis aktiveeritakse jahutuse väljundkontaktid. 

Funktsiooni aktiveerimine toimub eeldusel, et välistempe-
ratuur on vähemalt 2 °C madalam väljatõmbe temperatuu-
rist. Kui temperatuuride vahe on liiga väike, aktiveeritakse 
tavaline jahutusfunktsioon.

Ahelduv
Ahelduvat forsseeritud jahutust kasutatakse siis, kui on 
ühendatud normaalsest õhuhulgast suuremale mõeldud 
jahutusseade. 

Jahutusvajaduse ilmnemisel suurendatakse enne jahutus-
funktsiooni käivitamist õhuhulka eelseadistatud maksi-
mumhulgani. Jahutusfunktsioon käivitub 1 minut pärast 
õhuhulga suurendamist. 

Kui jahutusfunktsiooni ei ole valitud, on ahelduv forsseeri-
tud jahutus blokeeritud. 

Mugav + Ökonoomne
Forsseeritud jahutamine (mugav + ökonoomne) on kombi-
natsioon kahest õhuvoolu suurendamise võimalusest.

Kui ökonoomse forsseeritud jahutuse tingimused on täide-
tud, hakkab seade enne jahutusseadme käivitumist õhu-
hulka suurendama.

Kui välisõhu tingimused ei ole täidetud, algab hulga suu-
rendamine siis, kui sissepuhkeõhu temperatuur jõuab 
eelseadistatud minimaalse lubatud temperatuurini.

Ökonoomne + Ahelduv
Forsseeritud jahutamine (Ökonoomne + Ahelduv) on kom-
binatsioon kahest õhuhulga suurendamise võimalusest.

Kui ökonoomse forsseeritud jahutuse tingimused on täide-
tud, hakkab seade enne jahutusseadme käivitumist õhu-
hulka suurendama.

Kui välisõhu tingimused ei ole täidetud, hakkab seade õhu-
hulka suurendama jahutusseadme käivitumisel.
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10  AUTOMAATSED FUNKTSIOONID

10�1 Üldist
Seadmel COMPACT on palju automaatseid funktsioone.  
Teatud funktsioonide aktiveerimine mõjutab seadme tööd. 

10.1.1 Käivitusjärjekord

Seadme COMPACT funktsioonide käivitamisel on tehase 
eel-seadistustes ette nähtud järgmised viiteajad.

1. Klapirelee lülitub ja avab õhuklapi (kui see on paigaldatud).

Viivitus: 30 sekundit.

2. Käivitub väljatõmbeventilaator ja soojusvahetit
juhitakse maksimaalse soojustagastuse saavutamiseks.
Lisaküte (kui on paigaldatud) aktiveeritakse, et toota
40% max võimsusest.

Viivitus: 90 sekundit.

3. Käivitub sissepuhkeõhu ventilaator.

Viivitus: 180 sekundit (väljatõmbeventilaatori käivitumisest).

4.  Temperatuuri järgi reguleerimine algab vastavalt
tavapärastele seadistustele.

Käivitusjärjekord takistab väljatõmbeventilaatori käivitumist, 
kui sulgeklapp on kinni. Kuna väljatõmbeventilaator ja 
soojusvaheti hakkavad tööle esimestena, välditakse seega 
külma ilmaga külma õhu sissepuhumist käivitamise hetkel. 

10.1.2 Külma utiliseerimine

Külma utiliseerimine on automaatne funktsioon, mis või-
maldab kõrge välistemperatuuri juures jahutusvajaduse 
ilmnemisel ära kasutada siseruumide suhteliselt madala-
mat temperatuuri. 

Soojusvaheti töötab täisvõimsusel ja kasutab seega ära 
väljatõmbeõhu suhtelise jaheduse. 

Funktsiooni aktiveerib jahutusvajadus ja väljatõmbetempe-
ratuurist 1 °C võrra kõrgem välistemperatuur. Funktsioon 
lülitub välja, kui jahutusvajadust enam ei ole või välistem-
peratuur on võrdne väljatõmbetemperatuuriga. 

Juhtpuldi ekraanil on tekst KÜLMA UTILISEERIMINE.

10.1.3 Nullpunkti kalibreerimine

Seadme rõhuandurid kalibreeritakse automaatselt. Kalib-
reerimine toimub 3 minutit pärast seadme seiskumist. 

Juhtpuldil on tekst NULLPUNKTI KALIBREERIMINE.

Ventilaatorid ei saa kalibreerimise ajal käivituda. 

10.1.4 Kuumaveekalorifeeri jäätumiskaitse 
jälgimisfunktsioon

Jäätumiskaitse jälgimisfunktsioon on alati aktiivne, kui 
seadmega on ühendatud Swegoni valmistatud kuumavee-
kalorifeer.

Funktsioon aktiveerib kütteseadme, mis hoiab ventilatsioo-
niseadme töö ajal vahesoojuskandja temperatuuri 13 °C 
juures ja seadme seisuajal 25 °C juures. Kui temperatuu-
riandur registreerib temperatuuri alla 7 °C, antakse alarm 
ja seade seiskub.

10.1.5 Lisajahutamine – elektrikalorifeer

Kui elektrikalorifeer on olnud töös, jätkavad ventilaatorid 
jahutamiseks pärast töö lõppu 3 minutit tööd minimaalse 
õhuhulgaga. 

Juhtpuldi ekraanil on tekst JÄRELJAHUTUS.

10.1.6 Järelkasutus – soojusvaheti

Kui seade peatatakse, jätkab rootorsoojusvaheti auto-
maatselt pöörlemist umbes 1 minuti jooksul. 

Pärast juhtpuldil seiskamiskäsu sisestamist kulub ventilaa-
torite pöörlemise seiskumiseks veidi aega. See hoiab ära 
külma õhu sissepuhumise. 

10.1.7 Tiheduskoefitsiendiga parandatud õhuhulk

Õhu tihedus muutub vastavalt temperatuurile. Selle tõttu 
on erinevate õhutiheduste juures ka õhuhulk erinev. 

COMPACT korrigeerib seda automaatselt ja nii on õhuhulk 
alati õige. 

Juhtimisseadmed näitavad alati korrigeeritud õhuhulka.

10.1.8 Carry-over Control
Kui ventilaatorid töötavad väikese õhuhulgaga, vähendatakse 
rootorsoojusvaheti pöörded sobivale kiirusele, et tagada 
soojusvaheti puhtakspuhumiseks sobiv õhuvool.

10.1.9 Rootorsoojusvaheti kasuteguri arvutamine 
Kasutegur arvutatakse välja ja kuvatakse (0–100%).
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LAADIMINE

LAADIMINE

LUGEMID

KÄSITEST

*LUGEMID*
TEMPERATUUR
VENTILAATORID
SOOJUSVAHETI

REG. SIGNAALID
SISEND/VÄLJUND
NIISKUS
IQnomic Plus
ALL YEAR COMFORT
TÖÖAEG
PROGRAMMIVERSIOON

*KÄSITEST*
TEMPERATUUR
VENTILAATORID
SOOJUSVAHETI

JÄRELKÜTE
SISEND/VÄLJUND
IQnomic Plus
ALL YEAR COMFORT

11  NÄIDUD
Selles menüüs saab vaadata tööolekuid ja väärtusi. 
Seda kasutatakse töö jälgimiseks ja väärtuste,  
seadistuste, voolutarbe jne kontrollimiseks. 

Selles menüüs ei saa väärtusi muuta.

Igas menüüs on näha, millised väärtused on loetavad. 

Menüüs TÖÖAEG näidatakse kasutusaegu 24 tunni kaupa.

12  KÄSITEST

Tähelepanu! Käsitest võib halvendada sisekliima 
mugavust. Lisaks võib tekkida ülekoormuse oht. 
Ebamugavuste ja ülekoormuse eest vastutab täieli-
kult funktsiooni käivitanud isik.

Käsitsi saab testida sisendeid ja väljundeid, ventilaatoreid, 
soojusvahetit jne. 

Funktsiooniga saab testida seadme ühendusi esmakordsel 
paigaldamisel. 

Enamik alarme, funktsioone ja tavalisi juhtrežiime lukusta-
takse käsitesti ajaks. 

Muudesse menüüdesse naasmisel taastab juhtseade nor-
maalse talitluse ja kõik käsitesti seadistused kustutatakse. 

Igas menüüs on näha, milliseid funktsioone saab testida.
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13�3 Alarmi limiidid

Tehaseseadetena määratud alarmi limiite tohib muuta ainult 
siis, kui selleks on tõsine vajadus ja muutusest tulenevad 
mõjud on teada.

TEMPERATUUR
SP-TEMP KÕRVALEK. (kõrvalekalle sissepuhketemperatuurist) 
näitab, kui palju võib sissepuhketemperatuur olla alla etteantud 
temperatuuri enne, kui alarm rakendub. 

MIN VT-TEMP (min. väljatõmbetemperatuur) näitab, kui madal 
võib olla väljatõmbetemperatuur enne, kui alarm rakendub. 

FILTRID
SISSEPUHE/VÄLJATÕMME näitab sissepuhkefiltri saastumisastet, 
mille juures alarm rakendub. 

SOOJUSVAHETI
ALARMI LIMIIT näitab, millise rõhu tõusu juures alarm rakendub, 
kui soojusvaheti jäätumiskaitseks on paigaldatud lisarõhuandur. 

HOOLDUSPERIOOD
HOOLDUSPERIOOD näitab aega järgmise hoolduseni.

Seaded

Väärtus  Reguleerimis-  Tehase-  
piirkond seaded

TEMPERATUUR
Sissepuhkeõhu temp. kõrvalekalle 2–15 °C 5 °C
Väljatõmbeõhu min temp. 8–20 °C 15 °C
FILTRID
Sissepuhe 50–300 Pa/ 100 Pa/  

5–20%* 10%*
Väljatõmme 50–300 Pa/ 100 Pa/  

5–20%* 10%*
Sissepuhke eelfilter.  50–300 Pa 100 Pa 
Väljatõmbe eelfilter. 50–300 Pa 100 Pa
SOOJUSVAHETI
Alarmi limiit 30–100  Pa 50 Pa
HOOLDUSPERIOOD
Alarmi limiit 0–99 kuud 12 kuud
*Sõltub jälgimisfunktsiooni valikust.

13�4 Alarmi prioriteet

Alarmi prioriteedi muutmiseks peab olema tõsine vajadus ja 
muutusest tulenevad mõjud peavad olema teada.

Alarmi prioriteeti tohib muuta ainult siis, kui selleks on tõsi-
ne vajadus ja muutusest tulenevad mõjud on teada. Kõikide 
alarmide prioriteeti ei saa muuta. 

Seaded

Vt jaotist 18.2: Alarmide kirjeldus.

LAADIMINE

ALARMI SEADED

*ALARMI SEADED*
TULEALARM
VÄLISED ALARMID
ALARMI LIMIIDID

ALARMI PRIORITEET

13  ALARMI SEADED

13�1 Tuletõrjealarmid
VÄLINE TULETÕRJEALARM
Sis. 1 ja sis. 2 sisendeid saab kasutada väliste tuletõrjeseadmete jaoks. 
Alarmide lähtestamist saab määrata toimuma käsitsi või automaatselt.

SISEMINE TULETÕRJEALARM
Seadme sees asuvad temperatuuriandurid töötavad tulekaitseter-
mostaatidena. Alarm antakse, kui sissepuhke temperatuuriandur 
registreerib temperatuuri üle 70 °C või väljatõmbe temperatuuriandur 
registreerib temperatuuri üle 50 °C.
Kui seadmega on ühendatud ja aktiveeritud väljatõmbe/ruumi lisatem-
peratuuriandur, töötab see koos väljatõmbe temperatuurianduriga. 

VENTILAATORID TULEKAHJU AJAL
Seadme väljatõmbeventilaatorit kasutatakse gaaside väljatõmbeks jne.
Aktiveeritud funktsioon töötab koos välise tule/suitsufunktsiooni või 
sisemise tuletõrjealarmiga. 
Ventilatsiooniseadme seisuajal käivitub väljatõmbeventilaator  
olenemata sellest, kas käeshoitaval juhtseadmel on aktiveeritud  
väline või käsitsi peatamiskäsk.
Seadme klapirelee rakendub ja kasutusrelee vabaneb. 
Tulekahju puhul kasutamiseks eelseadistatud klapid (väljatõmbeka-
nalil) peavad olema ühendatud klapireleega ja need klapid avane-
vad. Tulekahju puhul sulguma määratud klapid (sissepuhkekanalil) 
peavad olema ühendatud kasutusreleega ja need klapid sulguvad.
VENTILAATORI KIIRUS TULEKAHJU AJAL
Aktiveeritakse automaatselt, kui väljatõmme tule ajal on aktiivne  
(vt ülalpool), mis võimaldab piirata väljatõmbeventilaatori maksi-
maalseid pöördeid.

Seaded

Väärtus Reguleerimis-
piirkond

Tehaseseade

Sisemine tuletõrjealarm 0=väljas 
1=sees

0

Väline tuletõrjealarm Automaatne/
käsitsi

Käsitsi

Ventilaatori töö  
tulekahju ajal

Väljas/VT/SP/ 
SP+VT

Väljas

Ventilaatori kiirus 
tulekahju ajal, SP

10-100% 100%

Ventilaatori kiirus 
tulekahju ajal, VT

10-100% 100%

13�2 Välised alarmid

VÄLISED ALARMID 1 ja 2
Sisend sis. 1 ja sis. 2 saab kasutada väliste alarmide jaoks (saab 
valida jaotisest Sisendid/väljundid).

Näiteks:
– kütte või jahutuse tsirkulatsioonipumba mootorikaitse;
– suitsuanduri hooldusalarm.
Seadistage viivitus ja määrake, kas alarm antakse relee sulgemisel
või lahtiühendamisel.

Seaded

Väärtus  Reguleerimis-  Tehase-  
piirkond seaded

Viivitus 1–600 s 10 s
Alarm sulgemisel 1 = rakendub 1

0 = vabaneb
Alarmi lähtestus 0 = auto / 0 

1 = käsitsi 
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LAADIMINE14  KÄESHOITAV JUHTPULT

14�1 Keel
Siin saab valida sobiva keele. Tavaliselt valitakse keel 
esimesel käivitamisel, kui käeshoitavale juhtpuldile  
ilmub automaatselt küsimus „MUUDA?”.

Keeleseadet saab muuta mis tahes ajal. 

Seaded

Väärtus  Reguleerimis- Tehase-  
piirkond seaded

Keel Valitavad keeled  Inglise keel 
on loetletud menüüs. 

14�2 Õhuhulga ühik
Siin saab valida sobiva vooluhulga ühiku.

Seaded

Väärtus  Reguleerimis- Tehase-  
piirkond seaded

Hulga ühik l/s  m3/s
m3/s
m3/h

14�3 Miinimum-/maksimumseaded
Kasutatakse KASUTAJAMENÜÜS seadesuuruste ja tempe-
ratuuride miinimum- ja maksimumpiiride määramiseks.

Seaded

Väärtus  Reguleerimis- Tehase-  
piirkond seaded

SP- ja VT-reguleerimise puhul
Seadepunkt, min 10–30 °C 15 °C
Seadepunkt, max 10–40 °C 40 °C

VT-reguleerimise puhul
Min SP, min 8–20 °C 13 °C
Max SP, min 8–20 °C 18 °C
Min SP, max 16–50 °C 25 °C
Max SP, max 16–50 °C 45 °C

VSS-reguleerimine 1
Murdepunkt, min 12–26 °C 15 °C
Murdepunkt, max 12–26 °C 23 °C
VT/SP-vahe, min 1–7 °C 1 °C
VT/SP-vahe, max 1–7 °C 5 °C

VT = väljatõmme
SP = sissepuhe
VSS =  Väljatõmbeõhu temperatuurist sõltuv sissepuhkeõhu 

temperatuur

14�4 Põhiseaded
Põhiseadeid kasutatakse seadete salvestamiseks ja taasta-
miseks.

PÕHISEADED 1 ja 2 on valikud, kuhu kasutaja saab salves-
tada sobivad seaded ja vajaduse korral need aktiveerida. 

Neid kahte põhiseadete valikut võib kasutada seadme 
suviste ja talviste seadistuste jaoks. 

Valiku ALGSEADED 1 ja 2 väärtused on salvestatud sead-
me põhimälus ja need võib kanda MMC-mälukaardile, 
valides SALVESTA SEADED VÄLISMÄLLU.

MMC-mälukaardilt saab kanda seaded põhimällu, valides
LEIA VÄLISMÄLU.

ALGSEADED 1 ja 2 laaditakse juhtseadmesse, kui valida 
PÕHIMÄLU, LAADI UUED SEADED.

Menüüs SALVESTA VÄLISMÄLLU on funktsioon, millega 
salvestatakse kehtivad seaded MMC-kaardile.

Kehtivad seaded saab otse juhtseadmesse salvestada vali-
kuga LEIA VÄLISMÄLU.

Valik TEHASESEADED taastab algsed seaded, mis olid 
seadmel tarnimisel (vt 21.2: Käivitusraport).

Tehaseseadete taastamine ei muuda andmeside ja alarmi 
prioriteetide eelseadistatud seadeid. 

Seaded

Väärtus Seadistusvahemik
Salvesta/laadi seaded

Salvesta seade – sisemälu Salvesta uus seade 1
Salvesta uus seade 2

välismälu Salvesta seade 1
Salvesta seade 2
Salvesta kehtiv seade
Salvesta kõik

Laadi/leia – sisemälu Laadi uus seade 1
Laadi uus seade 2

välismälu Leia seade 1
Leia seade 2
Leia kehtiv seade
Leia kõik

Tehaseseade Aktiveeri

JUHTPULT

*JUHTPULDI KOMPLEKT*
KEEL
ÕHUHULGA ÜHIK
MIN/MAKS SEADED

PÕHISEADED
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LAADIMINE15  ANDMESIDE

Andmeside- ja seirefunktsioonid on seadmesse 
COMPACT integreeritud. Seadme saab ühendada 
EIA-485 ja Etherneti kaudu. Täpsemat teavet 
ventilat-siooniseadme ühendamise ja 
ühenduskaablite  kohta vt jaotisest 20.2.2: 
Ühendused kontaktidega.

Andmeside on võimalik ka Etherneti kaudu, selleks 
on vaja tavalist veebisirvijat, näiteks Internet Explorer.

Täiendavat teavet liideste, protokollide ja  
konfiguratsioonide kohta leiate aadressilt 
www.swegon.com.

15�1 EIA-485
EIA-485 protokollid ja seaded.

Seaded
Väärtus Seadistusvahemik
Modbus RTU Aadress, kiirus, paarsus, stoppbitt
Metasys N2 OPEN
Lon Works
Exolinc

15�2 Ethernet
Etherneti protokollid ja seaded.

Seaded
Väärtus Seadistusvahemik
Ethernet MAC ID

DHCP-SERVER   
(sees või väljas)
IP-AADRESS
(staatiline või dünaamiline)
ALAMVÕRGUMASK
LÜÜS
DNS-SERVER
MODBUS TCP KLIENT  
(IP-aadress, võrgumask 
ja pordi number)
BACNet IP 
(aktiivne või inaktiivne, seadme 
ID, pordi nr)

ANDMESIDE

*ANDMESIDE*
EIA-485
ETHERNET

LAADIMINE

HOOLDUSMENÜÜ

*HOOLDUSMENÜÜ*
KOOD:0000

16  HOOLDUSMENÜÜ

Sellesse menüüsse on lubatud erikoodi abil siseneda 
spetsiaalse koolituse läbinud hoolduspersonalil.
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17 HOOLDUS
Hoiatus
Enne tööde alustamist veenduge, et ventilat-
siooniseadme elektritoide oleks katkestatud.

17�1 Filtrite vahetus
Filtrid tuleb vahetada siis, kui filtrite alarm on rakendunud.

Uute filtrite tellimiseks pöörduge Swegoni või lähima 
Swegoni esindaja poole. Täpsustage ventilatsiooniseadme 
tüüp ja see, kas vahetamisele lähevad ühe või kahe 
õhuvoolusuuna filtrid. 
NB! Asendusfiltreid on kahte tüüpi. Üks variant on 
ripplaele/horisontaalselt paigaldatud seadmetele, teine 
variant on seinale paigaldatud seadmetele. Seega 
täpsustage alati seadme asukoht ja kinnituse tüüp.

17.1.1 Filtrite eemaldamine

Filtreid saab vahetada kahelt poolt, tavapäraselt 
hooldusküljelt või ka lisahooldusluugi kaudu, mis 
asub seadme pikematel külgedel. Avage lihtsamini 
ligipääsetav hooldusluuk. Avage filtrikassetti (asub 
ventilatsiooniseadmes hooldusluugi pool) kinnitav filtri 
lukustus. Eemaldage filtrid. 

Pärast filtrite eemaldamist on soovitatav filtrisektsioon 
puhastada.

17.1.2 Uute filtrite paigaldamine

Asetage filter õigesse soonde (asub seadmes tagakülje 
pool) ja paigaldage filtri lukustus.

Veenduge, et filtrikassetid oleks korralikult paigaldatud. 

Sulgege hooldusluuk.

Kalibreerige filtrid, nagu on kirjeldatud jaotises 7.4.2.

17�2 Puhastamine ja kontrollimine
17.2.1 Üldist

Seadme sisepinnad puhastatakse vastavalt vajadusele. 
Ventilatsiooniseadme ülevaatus tuleks teostada filtrite 
vahetamise ajal või vähemalt kaks korda aastas. Lisaks 
tuleb kontrollida ventilatsiooniseadme ripplae-, seina- või 
põrandakinnitusi.

17.2.2 Filtrisektsioonid

Seadet on kõige parem puhastada filtrite vahetamise ajal.

17.2.3 Soojusvaheti

Kontrollige vähemalt kaks korda aastas, kas puhastamine 
on vajalik. Seadet on võimalik puhastada filtrisektsiooni 
kaudu.

Soojusvahetit on soovitatav puhastada peamiselt 
tolmuimejaga, kasutades pehmet otsakut, et vältida 
rootori õhukanalite kahjustamist.

Kõikjale ulatumiseks pöörake rootorit käega. 
Kui seade on väga määrdunud, võib selle  
pindasid puhastada suruõhuga. 

Vajaduse korral võib soojusvaheti seadmest välja võtta 
ja pesta rasva lahustava vahendiga. Sel moel võib seadet 
pesta vaid Swegoni poolt koolitatud hoolduspersonal.

TIHEND
Tõstke tihendi äär üles ja kontrollige selle alakülge. 
Vajaduse korral puhastage tolmuimejaga või harjates.

Kui tihend on kulunud või väga määrdunud, tuleb 
see välja vahetada. Tihendit ei tohi määrida!

VEORIHMA PINGE
Kui veorihm on lõtv, kulunud või tuleb kergesti 
maha, tuleb see välja vahetada. Pöörduge Swegoni 
hooldustehniku poole.

17.2.4 Ventilaatorid ja ventilaatorisektsioonid

Kontrollige ja vajaduse korral puhastage ventilaatori 
töörattad sinna kogunenud mustusest.

Kontrollige, et töörattad oleksid tasakaalus.

Ventilaatori mootorit puhastage tolmuimejaga või 
harjates. Seda võib puhastada ka nõudepesuvahendis 
niisutatud riidelapiga ettevaatlikult pühkides.

Vajaduse korral puhastage ventilaatorisektsioon.

17�3 Toimimise kontroll
Üldine toimimise kontroll viiakse läbi koos filtrite 
vahetusega või vähemalt üks kord aastas. 

Siis võrreldakse seadme näitajaid käivitusraportis 
toodutega. Võimalike hälvete avastamisel tuleb  
võtta tarvitusele meetmed nende kõrvaldamiseks.
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18  ALARMID JA VEAOTSING

18�1 Üldist
Alarmid kuvatakse tekstina ja vilkuva LED-tulega 
käesoleval juhtseadmel.

Tulekahju- ja jäätumisalarme näidatakse kõikidel 
menüükuvadel. Teisi alarme näeb ainult peamenüüs. 

Aktiivseid, kuid viivitusega alarme, saab kohe lugeda 
KASUTAJAMENÜÜ valikus ALARMID. Seal saab näha ka 
10 viimati rakendunud alarmi. 

Veaotsingut teostatakse alarmi tekstis oleva funktsiooni 
või funktsiooniosa uurimisega. 

Veaotsingut võib teostada ka PAIGALDUSMENÜÜ valikutes 
NÄIDUD ja KÄSITEST.

Kui viga ei saa kohe parandada

Otsustage, kas seade võib töötada, kuni viga 
kõrvaldatakse. Valige alarmi blokeering ja/või valige 
STOP asemel TÖÖS (vt jaotist 12: Alarmi seaded).

18.1.1 A- ja B-alarmid

Täpsemat teavet A-tüüpi alarmi signaali saatmise kohta 
alarmirelee A väljundile (sis. 1 ja sis. 2) vt jaotisest 9.9.

Täpsemat teavet B-tüüpi alarmi signaali saatmise kohta 
alarmirelee B väljundile (sis. 1 ja sis. 2) vt jaotisest 9.9.

Nende kontaktide kaudu saab alarme edasi anda erinevate 
prioriteetide alusel.

18.1.2 Alarmide lähtestamine

Käsitsi lähtestatavad alarmid saab lähtestada juhtpuldilt. 
Valige aktiivse alarmi menüüst LÄHTESTA.

Automaatlähtestusega alarmid lähtestuvad kohe pärast 
vea kõrvaldamist. 

Alarme võib tagastada ka andmesidevõrgu kaudu.

18.1.3 Alarmi seadete muutmine

Vt jaotist: 13: Alarmi seaded.
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A
la

rm
i n

r Alarmi tekst
Funktsioon

Prioriteet Seiskamine Indikaator-
LED

Viivitus Tagastamine

0 = blokeeritud 0 = töös 0 = väljas   s = sekundit M = käsitsi

A = A-alarm 1 = seisatud 1 = sees   m = minutit A = automaatne

B = B-alarm

1 VÄLINE TULETÕRJE ALARM RAKENDUNUD
Tuleohutusfunktsioonile, mis on ühendatud sisendi-
tega sis. 1 või sis. 2.

A**** 1* 1 3 s M

2 SISEMINE TULETÕRJE ALARM RAKENDUNUD
Seadme sissepuhke temperatuuriandur registreerib 
temperatuuri üle 70 °C ja/või väljatõmbe tempera-
tuuriandur registreerib temperatuuri üle 50 °C.
Funktsioon tuleb käsitsi aktiveerida menüüs  
ALARMI SEADED.

A**** 1* 1 3 s M

3 JÄÄTUMISKAITSE ALLA ALARMI LIMIIDI
Jäätumiskaitse andur mõõdab eelseadistatud 
temperatuurist madalamat temperatuuri.  
Tehaseseade: 7 °C.

A**** 1* 1 3 s M

4 ROOTORI PÖÖRLEMISV. RAKENDUNUD
Soojusvaheti juhtplokk ei saa impulsse pöörlemisan-
durilt. Seade lülitatakse välja vaid siis, kui välistempe-
ratuur langeb alla 5 °C.

A 0** 1 3 s M

5 JÄÄTUMISKAITSE ANDUR DEFEKTNE
Jäätumiskaitse temperatuuriandur on puudu, ühen-
damata või vigane; ühendatud on kuumaveekalori-
feer.

A**** 1* 1 3 s A

6
7

SISSEPUHKE TEMP. ANDURI VIGA
VÄLJATÕMBE TEMP. ANDURI VIGA
Sissepuhke/väljatõmbe temperatuuriandur 
ei ole ühendatud või on vigane.

A
A

1
1

1
1

3 s
3 s

A
A

8 VÄLISÕHU TEMP. ANDURI VIGA
Välisõhu temperatuuriandur ei ole ühendatud või 
on vigane. 

B 0 1 3 s A

9 PUUDUB SIDE SOOJUSVAHETI KONTROLLERIGA
Seadme juhtseade ei saa ühendust soojusvaheti 
kontrolleriga.

A *** 1 1 10 s A

10
11

PUUDUB SIDE SP SAGEDUSMUUNDURIGA
PUUDUB SIDE VT SAGEDUSMUUNDURIGA
Seadme juhtseade ei saa ühendust sagedusmuunduriga.

A ***
A ***

1
1

1
1

10 s
10 s

A
A

12
13

ÜLEKOORMUS SP SAGEDUSMUUNDURIS
ÜLEKOORMUS VT SAGEDUSMUUNDURIS
Ülekoormus mootori toites.

A ***
A ***

1
1

1
1

3 s
3 s

M
M

14
15

ALAPINGE SP SAGEDUSMUUNDURIS
ALAPINGE VT SAGEDUSMUUNDURIS
Toitepinge on liiga madal.

A ***
A ***

1
1

1
1

3 s
3 s

M
M

* Ei saa muuta, seiskab alati seadme töö.
** Ei saa muuta, seiskab seadme temperatuuril alla 5 °C.
*** Blokeeritud, kui juhtpuldil ei kuvata peamenüüd.
**** Ei saa blokeerida.

18�2 Alarmide kirjeldused ja tehaseseaded
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A
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r Alarmi tekst
Funktsioon

Prioriteet Seiskamine Indikaator-
LED

Viivitus Tagastamine

0 = blokeeritud 0 = töös 0 = väljas   s = sekundit M = käsitsi

A = A-alarm 1 = seisatud 1 = sees   m = minutit A = automaatne

B = B-alarm

18
19

ÜLEKUUMENEMINE SP SAGEDUSMUUNDURIS
ÜLEKUUMENEMINE VT SAGEDUSMUUNDURIS
Sagedusmuunduri ülekuumenemine.

A ***
A ***

1
1

1
1

3 s
3 s

M
M

20
21

PUUDUB SIDE SP SAGEDUSMUUNDURIGA  
PUUDUB SIDE VT SAGEDUSMUUNDURIGA  
Seadme juhtseade ei saa ühendust ventilaatori 
andmeside lüüsiga.

A***
A***

1
1

1
1

10 s
10 s

A
A

22
23

SP SAGEDUSMUUNDURI ANDURI VIGA
VT SAGEDUSMUUNDURI ANDURI VIGA 
Halli anduri sisemine tõrge.

A***
A***

1
1

1
1

10 s
10 s

M
M

24
25

SP SAGEDUSMUUNDUR BLOKEERITUD
VT SAGEDUSMUUNDUR BLOKEERITUD
Käivitamisel puuduvad mootori pöörded.

A***
A***

1
1

1
1

3 s
3 s 

M
M

26
27

HÄIRE SP SAGEDUSMUUNDURI KÄIVITAMISEL
HÄIRE VT SAGEDUSMUUNDURI KÄIVITAMISEL
Vale pöörlemine käivituse ajal.

A***
A****

1
1

1
1

3 s
3 s

M
M

30 LISA VT/RUUMI ANDURI VIGA
Väljatõmbekanali temperatuuriandur ei ole ühenda-
tud (kontakt „sisemine siin 1”) või on vigane või on 
andmeside kaudu valitud.
Kohaldatav, kui on valitud välise anduri, VT/ruumi  
või öise kütmise funktsioonid.

A*** 1 1 3 s A

31 LISA VÄLISÕHU TEMP. ANDURI VIGA
Välisõhu temperatuuriandur ei ole ühendatud  
(kontakt „sisemine siin 1”) või on vigane või on  
andmeside kaudu valitud.
Kohaldatav, kui on valitud välise anduri funktsioon.

B*** 0 1 3 s A

34 ÜLEKOORMUS SOOJUSVAHETI KONTROLLERIS
Rootorsoojusvaheti mootori ülekoormus.

A *** 1 1 3 s M

35 ALAPINGE SOOJUSVAHETI KONTROLLERIS
Rootorsoojusvaheti mootori madal toitepinge (25 V).

A *** 1 1 3 s M

36 ÜLEPINGE SOOJUSVAHETI KONTROLLERIS
Rootorsoojusvaheti mootori kõrge toitepinge (55 V).

A *** 1 1 3 s M

37 ÜLEKUUMENEMINE SV. KONTROLLERIS
Rootorsoojusvaheti mootori kõrge sisetemperatuur 
(90 °C).

A *** 1 1 3 s M

38 RÕHUKADU SOOJUSVAHET ÜLE ALARMI LIMIIDI
Rootorsoojusvaheti jäätumiskaitsefunktsioon on 
rakendunud maksimaalselt ehk 6 korda 24 tunni 
jooksul.

B *** 0 1 3 s M

*** Blokeeritud, kui juhtpuldil ei kuvata peamenüüd.
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A
la

rm
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r Alarmi tekst
Funktsioon

Prioriteet Seiskamine Indikaator-
LED

Viivitus Tagastamine

0 = blokeeritud 0 = töös 0 = väljas   s = sekundit M = käsitsi

A = A-alarm 1 = seisatud 1 = sees   m = minutit A = automaatne

B = B-alarm

39 ELEKTRIKALORIFEER RAKENDUNUD
Ülekuumenemiskaitse on rakendunud või on 
ühendamata.

A *** 1 1 3 s M

40 VÄLJATÕMBE TEMP ALLA ALARMI LIMIIDI
Väljatõmbetemperatuur on üle 20 minuti alla 
eelseadistatud alarmi limiidi.

A *** 1 1 20 m M

41 SISSEPUHKE TEMP. ALLA SEADEPUNKTI
Sissepuhketemperatuur on alla eelseadistatud seade-
punkti (VSS- ja sissepuhke järgi reguleerimine) või min
SP temperatuuri (väljatõmbe järgi reguleerimine) üle 
20 min.

A *** 1 1 20 m M

42 VÄLINE ALARM Nr 1 RAKENDUNUD
Väline alarm, ühendatud juhtseadme sisendiga sis. 1 
või sis. 2 on rakendunud.

A *** 1 1 Seatud aeg M

43 VÄLINE ALARM Nr 2 RAKENDUNUD
Väline alarm, ühendatud juhtseadme sisendiga sis. 1 
või sis. 2 on rakendunud.

B *** 0 1 Seatud aeg M

44
45

SP KANALI RÕHK ALLA SEADEPUNKTI
VT KANALI RÕHK ALLA SEADEPUNKTI
Rõhk sissepuhke/väljatõmbe õhukanalites, kui rõhu-
andurid on ühendatud, on olnud enam kui 10% alla 
seadepunkti üle 20 minuti.

B ***
B ***

0
0

1
1

20 m
20 m

M
M

46
47

SP KANALI RÕHK ÜLE SEADEPUNKTI
VT KANALI RÕHK ÜLE SEADEPUNKTI
Rõhk sissepuhke/väljatõmbe õhukanalites, kui rõhu-
andurid on ühendatud, on olnud enam kui 10% üle 
seadepunkti üle 20 minuti.

B ***
B ***

0
0

1
1

20 m
20 m

M
M

48
49

SISSEPUHKE HULK ALLA SEADESUURUSE
VÄLJATÕMBE HULK ALLA SEADESUURUSE
Sissepuhke/väljatõmbe hulk on olnud üle 20 minuti 
seadesuurusest üle 10% väiksem.

B ***
B ***

0
0

1
1

20 m
20 m

M
M

50
51

SISSEPUHKE HULK ÜLE SEADESUURUSE
VÄLJATÕMBE HULK ÜLE SEADESUURUSE
Sissepuhke/väljatõmbe hulk on olnud üle 20 minuti 
seadesuurusest üle 10% suurem.

B ***
B ***

0
0

1
1

20 m
20 m

M
M

52
53

SISSEPUHKE FILTER MUST
VÄLJATÕMBE FILTER MUST
Rõhk sissepuhke/väljatõmbefiltris ületab üle 10 minuti 
eelseadistatud alarmi limiidi.

B ***
B ***

0
0

1
1

10 m
10 m

M
M

54 HOOLDUSPERIOOD ÜLE ALARMI LIMIIDI
Eelseadistatud hooldusperiood on ületatud.
Juhtpuldilt RESET-nupuga tehtud alarmi tagastamine 
lükkab alarmi edasi 7 ööpäeva.
Uus hooldusperiood sisestatakse menüüs  
ALARMI SEADED.

B *** 0 1 Seatud aeg M

*** Blokeeritud, kui juhtpuldil ei kuvata peamenüüd.
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A
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r Alarmi tekst
Funktsioon

Prioriteet Seiskamine Indikaator-
LED

Viivitus Tagastamine

0 = blokeeritud 0 = töös 0 = väljas   s = sekundit M = käsitsi

A = A-alarm 1 = seisatud 1 = sees   m = minutit A = automaatne

B = B-alarm

55
56

PUUDUB SIDE SP-HULGA RÕHUANDURIGA
PUUDUB SIDE VT-HULGA RÕHUANDURIGA
Seadme juhtseade ei saa ühendust sissepuhke/ 
väljatõmbehulga rõhuanduriga.

A ***
A ***

1
1

1
1

10 s
10 s

A
A

57
58

PUUDUB SIDE SP-FILTRI RÕHUANDURIGA
PUUDUB SIDE VT-FILTRI RÕHUANDURIGA
Seadme juhtseade ei saa ühendust sissepuhke/ 
väljatõmbefiltri rõhuanduriga.

B ***
B ***

1
1

1
1

10 s
10 s

A
A

59
60

PUUDUB SIDE SP KANALI RÕHUANDUR
PUUDUB SIDE VT KANALI RÕHUANDUR
Ventilatsiooniseadme juhtseade ei suuda luua 
korralikku ühendust sissepuhke/väljatõmbe  
õhukanali rõhuanduriga.
Kehtib ainult SP/VT rõhu reguleerimise puhul.

A ***
A ***

1
1

1
1

10 s
10 s

A
A

61 PUUDUB SIDE SOOJUSVAHETI RÕHUANDURIGA
Seadme juhtseade ei saa ühendust soojusvaheti 
rõhuanduriga.
Puudutab ainult jäätumiskaitse funktsiooni.

B *** 0 1 10 s A

62–71 PUUDUB SIDE I/O-MOODULIGA NR 1–9
Seadme juhtseade ei saa ühendust sisend-/väljund-
mooduliga 1–9. 

B *** 0 1 3 s A

72 Korraliku andmeside saab luua keskprotsessori ja 
juhtseadme sisend-/väljundmooduli vahel.

A 1 1 30 s A

75 SISSEPUHKEÕHU NIISKUSANDUR VIGANE
Ühendus sissepuhke õhukanali niiskusanduriga 
on vigane või on anduri näit vale.

A *** 1 1 10 s A

76 VÄLJATÕMBEÕHU NIISKUSANDUR VIGANE
Ühendus väljatõmbe õhukanali niiskusanduriga 
on vigane või on anduri näit vale.

A *** 1 1 10 s A

83 SP EELFILTER MÄÄRDUNUD
Rõhk sissepuhkeõhu eelfiltris ületab pidevalt 
eelseadistatud alarmi limiiti 0 minutit.

B *** 0 1 600 s M

84 VT EELFILTER MÄÄRDUNUD
Rõhk väljatõmbeõhu eelfiltris ületab pidevalt 
eelseadistatud alarmi limiiti 0 minutit.

B *** 0 1 600 s M

85 JAHUT. VÄLJUND 1 RAKENDUNUD
D11-s võetakse vastu sisend-/väljundmooduli 6 
vigane signaal. Mootorikaitse või rõhulüliti võib 
olla rakendunud.

A 0 1 3 s M

86 JAHUT. VÄLJUND 2 RAKENDUNUD
D12-s võetakse vastu sisend-/väljundmooduli 6 
vigane signaal. Mootorikaitse või rõhulüliti võib 
olla rakendunud.

A 0 1 3 s M

*** Blokeeritud, kui juhtpuldil ei kuvata peamenüüd.
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r Alarmi tekst
Funktsioon

Prioriteet Seiskamine Indikaator-
LED

Viivitus Tagastamine

0 = blokeeritud 0 = töös 0 = väljas   s = sekundit M = käsitsi

A = A-alarm 1 = seisatud 1 = sees   m = minutit A = automaatne

B = B-alarm

89 PUUDUB SIDE SP EELFILTRI RÕHU ANDUR
Ventilatsiooniseadme juhtseade ei suuda luua korra-
likku ühendust sissepuhkeõhu eelfiltri rõhuanduriga.

B *** 0 1 10 s A

90 PUUDUB SIDE VT EELFILTRI RÕHU ANDUR
Ventilatsiooniseadme juhtseade ei suuda luua korra-
likku ühendust väljatõmbeõhu eelfiltri rõhuanduriga.

B *** 0 1 10 s A

91 JÄÄTUMISKAITSE, EELKÜTE ALLA ALARMI LIMIIDI
Jäätumiskaitse, eelkütte andur mõõdab eelseadis-
tatud temperatuurist madalamat temperatuuri. 
Tehaseseade: 7 ℃.

A 1 1 3 s M

92 JÄÄTUMISKAITSE, EELKÜTTE ANDUR DEFEKTNE
Jäätumiskaitse, eelkütte andur on puudu, ühenda-
mata või vigane, kui on ühendatud kuumaveekalo-
rifeer.

A 1 1 3 s A

93 EELKÜTTE ANDUR DEFEKTNE
Eelkütte andur on puudu, ühendamata või vigane, 
kui on ühendatud kuumaveekalorifeer.

A 1 1 3 s A

94 ELEKTRIKALORIFEER, EELKÜTE RAKENDUNUD
Elektrikalorifeeri, eelkütte ülekuumenemiskaitse on 
rakendunud või on ühendamata.

A *** 1 1 3 s M

95 EELKÜTE ALLA SEADEPUNKTI
Eelkütte temperatuur on alla eelseadistatud seade-
punkti (VSS- ja sissepuhke järgi reguleerimine) või SP 
miinimumtemperatuuri (väljatõmbe järgi reguleeri-
mine) üle 0 minuti.

A *** 1 1 20 m M

99 AEGLUKUSTUS RAKENDUNUD
Pöörduge Swegoni või selle esindaja poole.

– – – –**** M

102 JAHUTUSVENTIIL I/O-7 DEFEKTNE 
Jahutusventiili juhtseadmed ei võta vastu sama 
signaali nii I/O-mooduli AI 1-s kui ka AU1-s. 

B *** 1 0 10 m M

103 KÜTTEVENTIIL I/O-7 DEFEKTNE  
Kütteventiili juhtseadmed ei võta vastu sama 
signaali nii I/O-mooduli AI 2-s kui ka AU2-s. 

A *** 1 0 10 m M

104 JAHUTUSE PUMP I/O-7 RAKENDUNUD.  
Jahutuse pumba juhtseadmed ei võta vastu  
õiget signaali vastavalt määratud funktsioonile.

B *** 1 0 30 s M

105 KÜTTE PUMP I/O-7 RAKENDUNUD 
Kütte pumba juhtseadmed ei võta vastu  
õiget signaali vastavalt määratud funktsioonile.

A *** 1 1 30 s M

106 JAHUTUSVEE TEMP. I/O-7 ALLA SEADEPUNKTI 
Jahutusvee juhtseadme temperatuur I/O-moodulis on 
praegusest seadepunktist pidevalt 7 °C võrra madalam.

B *** 1 0 30 m M

107 KÜTTEVEE TEMP. I/O-7 ALLA SEADEPUNKTI. 
Küttevee juhtseadme temperatuur I/O-moodulis on 
praegusest seadepunktist pidevalt 7 °C võrra madalam. 

A *** 1 0 30 m M

*** Blokeeritud, kui juhtpuldil ei kuvata peamenüüd.
**** Reguleeritav: 0–99 kuud.
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r Alarmi tekst
Funktsioon

Prioriteet Seiskamine Indikaator-
LED

Viivitus Tagastamine

0 = blokeeritud 0 = töös 0 = väljas   s = sekundit M = käsitsi

A = A-alarm 1 = seisatud 1 = sees   m = minutit A = automaatne

B = B-alarm

108 JAHUTUSVEE TEMP. I/O-7 ÜLE SEADEPUNKTI 
Jahutusvee juhtseadme temperatuur I/O-moodulis on 
praegusest seadepunktist pidevalt 7 °C võrra kõrgem.

0*** 1 0 30 m M

109 KÜTTEVEE TEMP. I/O-7 ÜLE SEADEPUNKTI 
Küttevee juhtseadme temperatuur I/O-moodulis on 
praegusest seadepunktist pidevalt 7 °C võrra kõrgem.

0*** 1 0 30 m M

110 JAHUTUSVEE TEMP. ANDUR I/O-7 DEFEKTNE 
Esineb, kui jahutusvee temperatuuriandur on 
defektne või pole ühendatud.

B 1 0 3 s A

111 KÜTTEVEE TEMP. ANDUR I/O-7 DEFEKTNE 
Esineb, kui küttevee temperatuuriandur on 
defektne või pole ühendatud. 

A 1 0 3 s A

143 PUUDUB SIDE OPTIMEERIMISEGA
AHU juhtseade ei suuda luua korralikku ühendust 
OPTIMEERIMISEGA.

B *** 0 1 10 s A

*** Blokeeritud, kui juhtpuldil ei kuvata peamenüüd.
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20�3 Elektriandmed

20.3.1 Ventilatsiooniseade
MIN ELEKTRITOIDE
1-faasiline, 3 sooneline, 230 V –10/+15%, 50/60 Hz, 10 AT

20.3.2 Ventilaatorid

ÜKSIKVENTILAATORITE NIMIANDMED 

Suurus 02: 1 x 230 V, 50/60 Hz, 0,5 kW. 
Suurus 03: 1 x 230 V, 50/60 Hz, 0,5 kW.

20.3.3 Elektrikilp

üks 2 poolusega 3 A automaatkaitselüliti 230 V jaoks

20.3.4 Soojusvaheti mootor

Samm-mootor, 3-faasiline, 5,8 A (2 A)*, 62 V, max 90 V. 
*) Mootori juhtseadmed piiravad väljundvõimsuse määratud väärtuseni.

20.3.5 Reguleerimisvead
Temperatuur ±1oC.
Õhuhulk ±5%.
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21 LISAD

21�1 Vastavusdeklaratsioon

 EC DECLARATION OF CONFORMITY 
 FOR THE MACHINERY

        Original 

 Directive 2006/42/EC, Annex II 1A 

The document was originally written in Swedish, other languages are translated copies. 

Manufacturer (and whenever applicable its authorized representative): 

Company: Swegon Operations AB 

Address: Box 300, SE-53523 Kvänum, Sweden 

Declares that: 

Type of machine: 

Machine No.: 

Air handling unit 

COMPACT Air, COMPACT Heat, COMPACT Top, COMPACT Unit, COMPACT LP and 
accessories for each designation are covered by these directives 

Conform with the Machinery Directive 2006/42/EC, (LVD included). 

Also conform to the following directives: 

2014/30/EU, EMC 
2009/125/EC, Ecodesign (Commission regulation (EU) No. 
327/2011) 2009/125/EC, Ecodesign (Commission regulation (EU) 
No. 1253/2014) 

The following harmonised standards have been applied: 

EN ISO 12100:2010 Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk mitigation 
EN 60204-1:2006 Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: Generic standards 
EN ISO 13857:2008 Safety of machinery - Safety distances to prevent hazard zones from being reached by 
arms and legs. EN 61000-6-2:2005 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: Generic standards - 
Immunity for industrial environments 
EN 61000-6-3:2007+A1 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - Emission from 
equipment in homes, offices, shops and similar environments 
EN 60730-1 Automatic electrical control and control unit for household use - Part 1: Generic standards 

The following other standards and specifications have been applied: 

EN 1886:2007 Ventilation for buildings - Air handling units - Mechanical performance 
EN 13053:2006+A1:2011 Ventilation for buildings - Air handling units - Rating and performance for units, 
unit sections and components 

Person qualified to compile the technical documentation: 

Name: 

Address: 

Dan Örtengren 

  Box 300, SE-53523 Kvänum, Sweden 

Signature: 

Place/Date:   Kvänum / 27/02/2018   Kvänum / 27/02/2018 

 Name: 

Clarification of signature:     William Lawrance 

Position:   Product Manager, Kvänum 

  Niklas Tjäder 

  Plant Manager, Kvänum 
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