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Millenium Instruktion för Regenair Scandinavia Aggregat RGSP SERIEN
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1. Allmänt 

 

 K-värdet måste ställas in för att fläktarna skall fungera korrekt vid flödesstyrning. 

 Tilluftsfläkten startar med en fördröjning av 60 sekunder. Genom att frånluftsfläkten är den som startar först och värmeväxlaren styrs till max 
återvinning, undviker man nedkylning med tilluft vid starten och dessutom skyddas eventuella värme- resp. kylbatteri.  
 

 Vid uppdatering av programvara återställs alla värden till grundinställning och måste ställas in på nytt. 

  Vid manuell/livbåt/reservdrift växlar spjällen kontinuerligt med 1 minuts interval och fläktarna går med konstant hastighet. Vid insats av 

frekvensomriktare ställs Fläkthastigheten in på frekvensomriktaren (0 till 50Hz) vid respektive fläkt. parameter ”SR1” se frekvensomriktarens 

manual.  

 Vid EC-fläktar kan livbåtshastighet ställas in på omvandlare T03 i apparatskåp använd en liten skruvmejsel och justera respektive fläkt ”TF” 

och ”FF”. 

  Verkningsgradsberäkningen tar hänsyn till skillnader i flöde mellan till och frånluft vilket medför sämre verkningsgrad om man har mer tilluft 

än frånluft.  
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2. Knappfunktion 

 

 Knapp A: 

o För att återställa ett larm håller man in ”A” och trycker på ”esc”. 

 Knapp B: 

o Håll in ”B” för att vandra i menyn med pil upp eller ner. 

 Knapp ESC:  

o För att hoppa ur menyn tryck ”esc”. 

 KNAPP UPP OCH NER: 

o För att komma in i inställningsmenyn trycker man pil upp eller pil ner samtidigt som ”B” hålls in. 

 Knapp OK: 

o För att ändra ett värde så trycker man på grön knapp ”ok”. När siffrorna blinkar ställer man in önskat värde med piltangenterna och 

bekräftar värdet med ”ok” (knapp ”B” skall inte hållas in). 
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3. Ställa in Värde 

3.1 Datum och Tid 

För att ställa in Datum och Tid måste Millenium stå i Utgångsläge. Håll in OK sen ESC 

samtidigt och displayen ser ut enligt Bild 1.  

 

Tryck på Minus Knappen för att Flytta den svarta markören till MISCELLANEOUS 

(DIVERSE). Tryck sedan på OK och displayen ser ut som Bild 2. 

 

 

 

Bild 1 

 

 

Bild 2 

Flytta markören till CLOCK och tryck sedan på OK och skärmen ser ut som Bild 3. 

Tryck OK på DATE/ HOURS SETUP och displayen ser ut som Bild 4. 

 

Flytta markören med MINUS- eller PLUS- knappen till det område som skall ändras 

och tryck på OK. Texten börjar blinka. Använda sedan MINUS- eller PLUS- Knappen 

for att ändra värdena. 

 

For att spara värdena tryck på OK så att markören visas. 

 

Tryck sedan ESC tills displayen visar det fösta utgängsläget i Millenium.   

 

 

 

Bild 3 

 

 

 

Bild 4 
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3.2 Drifttid 

Tryck och håll in ”OK” sen ”ESC” så att displayen ser ut enligt Bild 5.  
 

Tryck på Minus Knappen för att Flytta den svarta markören till ”PARAMETER”. Tryck 

sedan på OK och displayen ser ut som Bild 6. 

 

Flytta markören med MINUS- eller PLUS- knappen till det område som skall ändras 

och tryck på OK. Texten börjar blinka. Använda sedan MINUS- eller PLUS- Knappen 

for att ändra värdena. För att gå ur menyn tryck ”ESC” 

 

 

 

Bild 5 

 

 

 

Förklaring: 
 

Det finns 3 olika tidskanaler. En kanal är för” 

”FBD 000” drift med normal hastighet  

”FBD 001” drift med förhöjd hastighet ”Forcering”. 

”FBD 002” Aggregatet stoppat (nattkyla avaktiverat) 

Om flera tidskanaler är aktiva samtidigt så styr kanalen med högst nummer. 

”n.00”, ”n.01” osv beskriver en tidshändelse. Det finns 8 händelser för varje tidskanal. 

 

 ”ON” Aktiverar händelsen. 

 ”OFF” Avaktiverar händelsen. 

 ”D:MTWTF--” Veckodag. Innebär drift måndag till fredag (EJ LÖRDAG OCH 

SÖNDAG)  

 W:12345: Innebär ett veckoschema som gäller 5 veckor i rad (med repetition). 

 

En vecka börjar alltid den första dagen varje månad och tar inte hänsyn till 

veckodagar. 

 

 

Bild 6 
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För att aktivera en Tidshändelse väljer man vilken/vilka dagar som händelsen skall 

aktiveras. Vill man avaktivera en tidshändelse ändrar man så att inga dagar är 

markerade. 

 

Exempel:  

 

Bild 6 startar aggregatet med normal drift varje dag måndag till fredag kl 07:00 

Bild 7 stoppar aggregatet varje dag måndag till fredag kl 19:00 

Bild 8 Aggregatet startar/ökar till forcerad drift kl 09:00 varje dag alla dagar i veckan. 

Bild 9 Aggregatet stoppar/går ner till normalfart alla dagar i veckan kl 11:30 

 

Bild 6 

 

Bild 8 

 

 

 

Bild 7 

 

Bild 9 
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3.3 Mintemp Tilluft 

Mintemp Tilluft är den lägsta tillåtna temperatur som tillåts vid 

direktventilation, sjunker temperaturen under inställt värde så startar 

värmeåtervinning oavsett om temperaturen i frånluften är högre än önskat 

värde. 

 

Börvärde = Lägsta tillåtna temperatur på tilluften. 

Ärvärde = Aktuell temperatur på tilluften 

 

 

 

3.4 Börvärde Frånluft 

Önskad temperatur i lokalen. 

Om ärvärdet är under börvärdet så arbetar värmeåtervinningen. 

 

Börvärde = Önskad temperatur på frånluften. 

Ärvärde = Aktuell temperatur på tilluften 

 

3.5 Blockering Nattkyla 

Lägsta utetemperatur för att nattkylan skall tillåtas 

 

Börvärde = Lägsta tillåtna ute-temperatur för nattkyla 

Ärvärde = Aktuell temperatur ute 

(Funktion är tillvall vid beställning).  

 

3.6 Börvärde rum natt 

Önskad innetemperatur som lokalen skall kylas till på natten  

 

 

(Funktion är tillvall vid beställning).    
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3.7 Tilluft Norm  

Börvärde= Önskat luftflöde/tryck under normal drift 

Ärvärde = Aktuellt luftflöde/tryck 

 

Tilluftsfläkten startar med en fördröjning av 60 sekunder.      

3. 8 Tilluft Forcering 

Via ”Timer Forcerad drift” startar aggregat och styrs till inställt Tillufts-

börvärde för forcerad ventilation. Aggregatet är i forcerad drift under inställd 

tid på ”Timer Forcerad drift”. (Funktion är tillvall vid beställning).  

      

3.9 Frånluft Norm  

Börvärde= Önskat luftflöde/tryck under normal drift 

Ärvärde = Aktuellt luftflöde/tryck 

 

     

3.10 Frånluft Forcering 

Via ”Timer Forcerad drift” startar aggregat och styrs till inställt Frånlufts-

börvärde för forcerad ventilation. Aggregatet är i forcerad drift under inställd 

tid på ”Timer Forcerad drift”. (Funktion är tillvall vid beställning). 

     

3.11 Spjäll växling larm 

Om funktionen är aktiverad och något spjäll inte kommer fram till rätt läge 

inom en förutbestämd tid så stannar aggregatet och larmar ”Stoppad larm 

spjällväxling”. 
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3.12 K- Faktor Fläktar 

Värde för att kunna beräkna luftflöde och styra fläktarna. 

K-faktor se fläktmanual.  

 

3.13 Larmgräns (%) 

Om verkningsgraden under en timmes tid är under inställt börvärde Larmar 

aggregatet för låg verkningsgrad. 

 

 

 

 

3.14 Fläktreglering 

Fläktarna kan regleras på antingen tryck i eller flöde. Vid leverans är 

flödesreglering installerat. 

Kopplas tryckslangarna om till tryckreglering så måste börvärdet ändras till ”1” 

tryck. 

(Funktion är tillvall vid beställning). 

Tilluftsfläkten startar med en fördröjning av 60 sekunder. 

 

3.15 Brandlarm 

Vid externt brandlarm kan aggregatet antingen evakuera brandrök eller stänga 

ventilationskanalen. 
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3.16 Programversion 

 

 

 

4. Olika Driftlägen 

4.1 Värmeåtervinning 

Aggregatet återvinner värmen ur frånluften och överför den till tilluften 

 
 
 
OBS:Tilluftsfläkten startar med en fördröjning av 60 sekunder.  

 

4.2 Värmeåtervinning Forcering 

Via ”Timer Forcerad drift” startar aggregat och styrs till tryck/flödesbörvärde 

för forcerad ventilation. Aggregatet är i forcerad drift under inställd tid på 

”Timer Forcerad drift”. 

 

4.3 Avstängt 

I avstängt läge stängs spjället efter 30 sec för att förhindra självdrag. 
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4.4 Stängt enligt tidur 
 
Aggregatet är i drift men tillfälligt stoppat enligt drifttiderna i tiduret. 

 
4.5 Frikyla/Direktventilation 
 
Om temperaturen i frånluften (GT2) är högre än inställt värde och 

temperaturen ute är lägre än innetemperaturen så övergår aggregatet till att 

kyla lokalen med hjälp av den svala uteluften. 

 

4.6 Kylåtervinning 

Aggregatet återvinner kylan ur frånluften och överför den till tilluften. 

 

4.7 Reservdrift 

Aggregatet arbetar konstant med värmeåtervinning och fläktarna styrs till ett 

fast varvtal.  

 

(Inga larm, temperatur, tid eller flödesinställningar är aktiva)  

4.8 Nattkyla 

När aggregatet är avstängt enligt tiduren FBD000 och FBD001. Om 

rumstemperaturen GT4 är högre än inställt börvärde och temperaturen ute 

GT3 är lägre än innetemperaturen men inte lägre än gränsvärdet så startar 

aggregatet och kyler lokalen till inställt börvärde vid GT4. Aggregatet stannar.  
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5. Olika Larm 

5.1 Brandlarm 

När inställningen för branddrift är inställd för stopp och centralbrandlarm 

indikerar brand stoppas aggregatet och larm avges. 

 

Är branddrift inställt för evakuering går frånluftsfläkten på full effekt och 

tilluftsfläkten är stoppad. 1 timme efter att externt brandlarm återställs så 

stannar aggregatet. 

     
 

5.2 Stoppad Larm spjällväxling 

Något spjäll har inte kommit fram till sitt ändläge inom utsatt tid. 

Kontakta service! 

För att återställa larmet håll in knappen ”A” och tryck på ”esc”. 

 
 

5.3 Stoppad på grund av Lågt tryck Tryckluft 
 
Tryckluftsförsörjningen är otillräcklig. Aggregatet startar automatiskt när 

tryckluften är över gränsvärdet. 

 

 
 

5.4 Värmeåtervinning Larm Flöde Tilluft 
 
Luftflödet vid tilluftsfläkten ligger mer än 30 % utanför inställt värde. 

Larmet återställs när trycket är inom 30% 
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5.5 Värmeåtervinning Larm Flöde Frånluft 

 
Luftflödet vid frånluftsfläkten ligger mer än 30% utanför inställt värde. 

Larmet återställs när trycket är inom 30% 

 
 
 

 
 

5.6 Stoppad pga. för stor Tryckskillnad mellan Till och Frånluft 

 
Tryckskillnaden är för stor mellan till och frånluft. Kontrollera att båda 

fläktarna fungerar som de skall. (Larm kommer vid >80% skillnad under 1 

timme). 

För att återställa larmet håll in knappen ”A” och tryck på ”esc”.  

 

 


