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1. BRUKSANVISNING
Bruksanvisningens beskrivande del jämte anvisningar för förebyggande underhåll med intervall för
åtgärder samt felsökningsschema utgör underlag för drift- och underhållsinstruktion.

Exempel på aggregatmärkning
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1.1. ALLMÄNT
Denna anvisning för drift och underhåll måste noggrant följas för att få bästa resultat och
funktion på kort och lång sikt. Det är också en förutsättning för att garantin skall gälla.
Bruksanvisningen i original eller inarbetad i systemets drift- och underhållsinstruktion skall
alltid finnas lätt tillgänglig för anläggningens driftpersonal.
FUNKTIONSBESKRIVNINGEN, och FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL, utgör underlag för
lagstadgad drift- och underhållsinstruktion. Vid utarbetande av Driftkort över aggregatinstallationen skall underlaget kompletteras med beskrivning av aktuell kringutrustning och
betjäningsområde.

1.2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Aggregatet är i standardutförande konstruerat för transport av luft utan inblandning av
korrosiva eller brandfarliga gaser. Den avsedda användningen är komfortventilation.
För andra användningsområden kan utförandet anpassas, t.ex. explosionssäkert utförande.

1.3. SÄKERHETSANVISNINGAR
Säkerhetsanvisningar återfinns i Montageanvisningen och i Anvisningar för förebyggande
underhåll.
Berörd personal ska ta del av denna instruktion innan arbeten med aggregatet påbörjas. Skada på
aggregatet eller del därav orsakat av felaktigt handhavande av köpare eller installatör kan ej anses
vara föremål för garanti om denna instruktion ej har följts.

Varning
Endast behörig elektriker eller servicepersonal får utföra ingrepp i aggregatet i samband med elinstallation av aggregatet eller inkoppling av externa funktioner.

Varning
Vid ingrepp kontrollera att spänningen till aggregatet är bruten. Om aggregatet är avstängt står
spjället i läge enlig växlingssekvens 1 (WS0 i Driftkort). Spjällstängning är fördröjd till 30 sekunder
efter att aggregatet stängts av!
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1.4. FUNKTIONSBESKRIVNING- GENERELL
Regenair’s klimataggregat typ RGSP är s.k. “kammarväxlare”. De har två fläktar och ett
patenterat tätslutande spjällsystem. Värmeåtervinning erhålls genom att till- och frånluften
växelvis passerar genom två ackumuleringskammare varvid frånluftens värmeenergi överförs
till tilluften. Växlingen över ackumuleringskamrarna styrs av spjällenheten. För styr och
reglerfunktionerna finns flera alternativ beroende av aktuell kringutrustning. Aktuell styroch reglerutrustning redovisas på efterföljande sidor.
Värmeåtervinningen inkopplas automatiskt vid värmebehov. Aggregatet kan även utnyttjas
omvänt,
d.v.s
för
”kylåtervinning”.
Om
utomhustemperaturen
överstiger
inomhustemperaturen och spjäll-växlingen startar kommer intagen uteluft att kylas av
frånluften. Denna möjlighet medför att normala kylbehov kan erhållas med förhållandevis
små kyleffekter med lägre både investerings- och driftkostnader.
Vid avstängt aggregat är samtliga luftvägar stängda vilket eliminerar självdragsförluster.
Den höga temperaturverkningsgraden, 90 5% , ger en tillufttemperatur bara några få
grader under frånlufttemperaturen, vilket i normala fall helt eliminerar behovet av
eftervärmare
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.

Den varma frånluften
strömmar genom
frånluftsfiltret och värmer upp
värmeväxlare A, innan den
lämnar aggregatet som avluft.
Samtidigt strömmar den kalla
uteluften genom
värmeväxlare B och värms
upp. Uteluften filtreras sedan i
tilluftsfiltret och tillförs
lokalen som tilluft.
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Den varma frånluften
strömmar genom
frånluftsfiltret och värmer upp
växelvärmare B, innan den
lämnar aggregatet som avluft.
Samtidigt strömmar den kalla
uteluften genom
värmeväxlare A och värms
upp. Uteluften filtreras sedan i
tilluftsfiltret och tillförs
lokalen som tilluft.

1.5. ALTERNATIVA UTFÖRANDEN
TYP 1

TYP 2

TYP 3

TYP 4
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2. ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED
FELSÖKNINGSSCHEMA
Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en
lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första uppgiften i det förebyggande underhållet är
att hålla rent. I ett apparatrum som är städat och fritt från bråte, observeras fel och brister
tidigare och de blir regelmässigt åtgärdade till lägre kostnader och innan de förorsakar
driftstopp och/eller förhöjda driftskostnader.

2.1. SÄKERHETSANVISNINGAR


Skyddsbrytare/arbetsbrytare eller huvudbrytare skall vara frånslagen vid arbete med fläktar
och i apparatskåp.



Beröringsskydd av alla slag SKALL ALLTID ÅTERMONTERAS på avsett sätt efter arbete där
dessa demonterats.



Inspektionsluckorna har låsbara handtag. Dessa skall låsas för nödig säkerhet för
obehöriga.
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2.2. INTERVALL
KOMPONENT

FÖRSLAG FÖR INTERVALL

ÅTERGÄRD

Filter i aggregat

1- 2 ggr / år

Byte februari och augusti

Aggregat och fläktar

1 ggr / år

*Inspektion och invändig

Växlingsspjäll

1-2 ggr / år
(Lämpligen senhösten)

*Översyn och kontroll samt
smörjning av länkhuvuden

Reglersystem

1 ggr / år

Galler och huvar för
luftintag

1 ggr / år

Regnöring,
Borstning/ dammsugning
Regnöring,
Borstning/ dammsugning

Till- och frånluftdon

1 ggr / år

Ackumuleringsbatterier

1 ggr / år ca vart 6-e år
Lämpligt intervall beror på
verksamheten och luftföroreningar
på platsen.

Regnöring ev. tvättning vid
”storstädning”
* Demontering och spolning
med vatten

Bestäms när drifterfarenhet
erhållits.
Kanaler

** Intervall beroende av krav på
OVK.

* Kontroll och vid behov
rengöring

* Åtgärder markerade med * ovan, bör utföras av serviceman med yrkeserfarenhet och
utrustning för uppgiften.
** OVK, lagstadgad Obligatorisk Ventilations Kontroll, skall utföras periodiskt med intervall
beroende av byggnadens användning, Se intervall nedan. Vid kontrollen krävs att ventilationsinstallationen är fri från smuts som kan sprida ohälsa.
BYGGNAD
Daghem, skolor och vårdbyggnader o.d.

INTERVALL
Vart annat år

Flerbostadshus, kontor, affärer o.d. med FT-vent

Vart tredje år

En- och tvåbostadshus med FT-vent

Vart nionde år

Regenair Ventilationsaggregat är FTX-Aggregat och faller under bestämmelser för FT-ventilation
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2.3. GENERELLA ANVISNINGAR
”Kontrollera” innebär att:


Undersöka om installationens tillstånd är normalt och dess funktion är riktig.
Ingår automatik, undersöks om rätt funktion och verkan råder mellan de olika
komponenterna.




Mätning och provning görs i förekommande fall för undersökning av tillstånd (t. ex.
temperatur, fuktighet etc.)
Åtgärd vidtas om felaktighet konstateras, antingen genom justering omedelbart eller
reparation senare.

”Rengör” innebär att:





Tvättning och torkning utförs på synliga delar.
Nödvändig isärtagning utförs för rengörning.
Lämpliga rengöringsmedel och ändamålsenliga putsdukar används
Arbetet utförs i den omfattning som anges i detaljanvisningar för olika komponeneter
enligt fabrikants (leverantörs) anvisningar.

”Smörj” innebär att:


2.3.1.

I första hand fabrikantens skötselanvisningar följs.
I övrigt iaktta vad som är lämpligt i enlighet med instruktionerna.
ALLMÄNT

Fläktar


Ge akt på eventuella missljud.

Larmtablå


Kontrollera att inga larm är indikerade.

Säkerhetsanvisningar



Skyddsbrytare/arbetsbrytare eller huvudbrytare skall vara frånslagen och låst vid
arbete med fläktar, pumpar och i apparatskåp. Observera att vid dubbla motorer kan
två skyddsbrytare förekomma.
Start och stopp skall göras med huvudbrytare/manöverbrytare. Skyddsbrytare slås på
och av i strömlöst läge. De är ej dimensionerade som lastbrytare.
www.regenair-scandinavia.se
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Beröringsskydd av alla slag SKALL ALLTID ÅTERMONTERAS på avsett sätt efter arbete
där dessa demonterats.
2.3.2. ANVISNINGAR FÖR ELMOTORER
Säkerhetsanvisningar




Skyddsbrytare/arbetsbrytare eller huvudbrytare skall vara frånslagen och låst vid
arbete med elmotorer och i apparatskåp.
Start och stopp skall göras med huvudbrytare/manöverbrytare. Skyddsbrytare slås på
och av i strömlöst läge. De är ej dimensionerade som lastbrytare.
Beröringsskydd av alla slag SKALL ALLTID ÅTERMONTERAS på avsett sättefter arbete
där dessa demonterats.

Kontrollera att:




Lager inte har missljud. Lyssna! Vid höga krav på driftsäkerhet bör lagerstetoskop
användas. Normalt skall ett svagt jämnt surrande ljud höras. Ett pipande ljud betyder
att lagret gått torrt och skall smörjas. Ett skrapande eller dunkande ljud betyder att
lagret är skadat och skall bytas.
Motorns infästning är hel och fästbultarna är dragna.

Rengörning (en gång per år)



Motorn skall hållas ren från damm, smuts och olja. Tjocka smutslager kan orsaka
överhettning då de förhindrar kylning.
Rengöring vid lättare nedsmutsning görs genom avtorkning och eventuell renblåsning
med tryckluft. Vid svårare oljig/fet nedsmutsning, kan miljövänligt avfettningsmedel
användas. Vatten och blöt trasa används för att avlägsna avfettningsmedlet.
Outspädda rester av detta kan skada målade ytor. Blås torrt med tryckluft.
Obehandlade stålytor anoljas för att förhindra rostbildning.

Smörjning



Motorer utan smörjnippel ges inget smörjmedel utöver inpackning av lager t. ex. i
samband med lagerbyte. Lämpligt fett är SKF C65.
Motorer med smörjnippel skall smörjas en gång var 750:e drifttimma, dvs. en gång
per månad vid kontinuerlig drift dygnet runt.
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ANVISNINGAR FÖR STYR- OCH REGLERSYSTEM

Säkerhetsanvisningar




Skyddsbrytare/arbetsbrytare eller huvudbrytare skall vara frånslagen och låst vid
arbete med elmotorer och i apparatskåp.
Start och stopp skall göras med huvudbrytare/manöverbrytare. Skyddsbrytare slås på
och av i strömlöst läge. De är ej dimensionerade som lastbrytare.
Beröringsskydd av alla slag SKALL ALLTID ÅTERMONTERAS på avsett sätt efter arbete
där dessa demonterats.

Allmänt



Ingrepp i styr- och reglerutrustning får endast göras av serviceman med
yrkeserfarenhet och rätt behörighet.
Underhåll i bemärkelsen ”Åtgärder för att förebygga fel” behövs inte, eller kan inte
göras. I stort gäller regeln – ”Rör inte system som fungerar”. Viss funktionskontroll är
dock viktig för funktioner som skall skydda vid fel och som inte träder i funktion
normalt, t. ex. frysvakter med den händelsekedja som denna funktion skall utlösa.
Det som kan och bör kontrolleras är givares börvärdesinställning och ställdons
mekaniska funktioner.

Kontrollera att: (mot driftinstruktion/driftkort och levererad manual)


Växlingsspjället skiftar sekvens en gång i minuten.
Ställdon arbetar mekaniskt på avsett sätt.
Ställdon som reglerar i sekvens gör detta rätt.

Givarnas börvärden är rätt inställda
 Larmfunktioner och händelsekedjor som skall utlösas.
 Larmtablå med lampprov och återställning.
Rengöring


Alla komponenter skall hållas rena utvändigt. Inte för att smutsen direkt kan orsaka
driftstörningar, men i en anläggning som tillåts bli ovårdat eller samlingsplats för
allehanda bråte som inte hör dit, är risken stor att mindre fel inte observeras förrän
de orsakar driftstopp eller förhöjda driftskostnader som kan kvarstå i åratal.
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Smörjning


Länkarmar med kulleder till spjäll kan behöva en droppe olja. Trots att de har så
kallade självsmörjande lager, arbetar de så sällan att den värme inte uppkommer
som utlöser inbyggt smörjmedel.

2.4. FELSÖKNINGSSCHEMA
FEL

FELSÖKNING

Uteblivet eller
otillräckligt
luftflöde

Kontrollera att:

Fläktmotorn går:

PLC fungerar

ÅTGÄRD VID BEHOV

Kontrollera FEL Indikator vid
PLC Display. Vid fel kontakta
Regenair Scandinavia.

Fläktmotorn går

Luftfiltret är rent

Byt eller rengör filtret vid
behov

Luftintaget är fritt från
Rengör luftintaget vid
föreoreningar
behov
Ackumuleringsbatterierna Rengör batterierna vid
behov
Fläktmotorn står:

Kall
tillufttemperatur

Frysskyddet ej löst ut
Motorskyddet ej löst ut

Återställ frysskyddet
Återställ motorskyddet

Att säkringen ej löst ut
Manöverbrytaren är
avstängd

Återställ eller byt säkring

Spjället i aggregat
växlar läge varje minut

www.regenair-scandinavia.se

Starta med
manöverbrytaren.
Kontrollera elsäkringen. Byt
eller återställ säkringen vid
behov tillkalla serviceman
Om spjället inte växlar ställ
Manöverbrytaren i ”Livbåt”
läge. Växlar spjället
fortfarande inte kontakt
Regenair Scandinavia.
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3. TEKNISKA DATA
3.1. MÅTTUPPGIFTER, ENHETSAGGREGAT RGSP SERIEN
RGSP 300 – 2700
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Aggregat Luftmängd
Rektangulär
Cirkulär
RG
[l/s]
Kanalanslutning Kanalanslutning
I x J [mm]
K [mm]
300
70 - 120
400x145
160
450
100 - 170
400x185
200
600
160 - 280
550x225
315
900
210 - 350
550x275
315
1200
280 - 460
550x355
315
1800
450 - 750
750x425
400
2700
570 - 950
950x425
400

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

H
[mm]

L
[mm]

840
920
1100
1210
1370
1510
1510

1780
1850
1960
2000
2000
2100
2100

40
40
40
40
40
40
40

500
500
650
650
650
850
1050

36
36
36
36
36
36
36

50
50
50
50
50
50
50

70
70
70
70
70
70
70

20
20
20
20
20
20
20

40
40
40
40
40
40
40
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4. MOTOR OCH FLÄKTINFORMATION
4.1. ALLMÄNT
Observera!



Fläktarna är endast avsedda för transport av luft eller luftliknande blandningar.



En annan eller en användning utöver detta betraktas som icke ändamålsenlig,
om inget annat överenskommits i kontrakt. Tillverkaren ansvarar ej för
skador som uppstår härav. Sådan användning sker på det användande
företagets egen risk.



Användning inom områden med explosionsrisk för transport av gas, dimma,
ångor eller en blandning av dessa är inte tillåten. De får inte heller användas
om mediet innehåller fasta partiklar.



Till avsedd användning hör även att detta dokument studeras noggrant och att
anvisningarna följs, vilket särskilt gäller för säkerhetsanvisningarna.



Även dokumentationen för de anslutna komponenterna måste beaktas.

4.2. ELEKTRISKA DATA - ÖVERSIKT
Spänning: 400V 3-fas, 50 Hz
Aggregat
RG-

Max.
1
Ström
[A]
3,7
3,7
5,2
5,2
5,2
13,4
13,4

300
450
600
900
1200
1800
2700
1) Avser 2 fläktmotorer

Kontrollspänning Max. Fläktmotorer
1
Spjäll
Effekt
[V]
24
24
24
24
24
24
24

[kW]
0,46
0,46
1,0
1,0
1,0
2,7
2,7

Fläkt
Typ

K-Faktorn

EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC

www.regenair-scandinavia.se

Sida 15 av 41

Drift- och Sköteselanvisning
RGSP SERIEN

Drift-och Sköteselanvisnings NR.
SE_RGSP_DS-002

4.3. DATABLAD - FLÄKTAR
4.3.1.

RGSP 300 och 450
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RGSP 600, 900 och 1200
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RGSP 1800 och 2700
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5. ELEKTRISKT KOPPLINGSSCHEMA
Elektriskt kopplingsschema kommer att skickas tillsammans med aggregatet. För eventuella frågor
kontakta Regenair Scandinavia.
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6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC
4. Olika Driftlägen
1. Allmänt

4.1

Värmeåtervinning

4.2

Forcering

2. Knappfunktion
3. Ställa in Värde
3.1.

Datum och Tid

4.3

Avstängt

3.2.

Drifttid

4.4

Frikyla / Direktventilation

3.3.

Min Temp Tilluft

4.5

Kylåtervinning

3.4.

Börvärde Frånluft

4.6

Reservdrift

3.5.

Blockering Nattkyla

4.7

Nattkyla

3.6.

Börvärde rum natt

3.7.

Tilluft Norm

5.1

Brandlarm

3.8.

Tilluft Forcering

5.2

Stoppad Larm spjällväxling

3.9.

Frånluft Norm

5.3

Stoppad pga. Lågt tryck Tryckluft
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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



Knapp B:
o



För att hoppa ur menyn tryck ”esc”.

KNAPP UPP OCH NER:
o



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

Knapp ESC:
o



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

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

Bild 3

Bild 4

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.
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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

Bild 5

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

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.

Bild 6

 ”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.

www.regenair-scandinavia.se

Sida 24 av 41

Drift-och Sköteselanvisnings NR.
SE_RGSP_DS-002

Drift- och Sköteselanvisning
RGSP SERIEN

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

Bild 7

Bild 8

Bild 9

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
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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).
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3.6 Börvärde rum natt
Önskad innetemperatur som lokalen skall kylas till på natten

(Funktion är tillvall vid beställning).
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 Tilluftsbörvärde 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
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3.10 Frånluft Forcering
Via ”Timer Forcerad drift” startar aggregat och styrs till inställt Frånluftsbörvärde 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”.

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.
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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.

3.16 Programversion
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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.

4.4 Stängt enligt tidur
Aggregatet är i drift men tillfälligt stoppat enligt drifttiderna i tiduret.
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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.
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5.4 Värmeåtervinning Larm Flöde Tilluft
Luftflödet vid tilluftsfläkten ligger mer än 30 % utanför inställt värde.
Larmet återställs när trycket är inom 30%

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”.
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7. DRIFTKORT – RG SERIEN

GT1
GT2
GT3
GT4
GP1
GP2

Temperaturgivare tilluft
Temperaturgivare frånluft
Temperaturgivare ute
Temperaturgivare inne
Differentialtryckgivare tilluft
Differentialtryckgivare frånluft

F01
F02
TF01
FF01
VP01
VP02

Tilluftsfilter
Frånluftsfilter
Tilluftsfläkt
Frånluftsfläkt
Värmepaket
Värmepaket
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ST2
FL
TL
UA
AS1

Spjäll 1
Spjäll2
Frånluft
Tilluft
Uteluft / Avluft
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OK1
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Manöverbrytare
Huvudbrytare
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forcerad drift under inställd tid på ”Timer Forcerad
drift”.

1. FUNKTIONSÖVERSIKT
Betjänar:

-xxxxxx -

Placering:

Aggregat är placerad i fläktrum.
Apparatskåp sitter i aggregat.

4. FÖRREGLING
Fläktar

2. STYRNING

Tilluftsfläkt TF01 och frånluftsfläkt FF01 är ömsesidigt
förreglade.

Aggregat stopp

5. BRANDFUNKTIONER

Aggregat stoppas genom att omkopplaren OK1 ställs i
lägen 0. Omkopplare sitter på apparatskåp AS1.
(För att aggregat och styrskåp skall vara strömlöst
vrids huvudbrytare T1 i styrskåp till lägen 0).
I läge 2 på omkopplare körs
”Livbåtsfunktion” (Analog styrning).

aggregat

via

a)

b)

När centralbrandlarm indikerar brand stoppas
tilluftsfläkten medan frånluftsfläkten fortsätter
att gå med max kapacitet. 1 timme efter
återställt brandlarm stoppas aggregatet.
När centralbrandlarm indikerar brand stoppas
aggregatet och spjällen stängs.

6. LARM

I läge 1 på omkopplare styrs aggregat via inbyggd PLC
(med programmerad tid och temperatur).

Larm - Växling

3. Drift

När växlingssekvens 1 eller 2 ej utförs avges ”Larmspjällväxling” och aggregat stoppas (Utgång Alarm A).

Aggregat avstängt

Larm - Flöde

Om aggregatet är avstängt står spjället i läge enlig
växlingssekvens 1 (WS0). Spjället intar detta läge
efter 30 sek.
Aggregat start och återvinning (Normal Drift)
Vid start av aggregat aktiveras utgång i PLC för
växlingssekvens 1 (WS1). Efter 60sek övergår spjället
till läge enl. växlingssekvens 2 (WS2).
FRIKYLA/Direktventilation
Om värmeåtervinning ej erfordras går aggregat i läge
”Direktventilation” (inställes i PLC). För renblåsning av
ackumuleringskamrarna växlar spjällen ST1 och ST2
mellan växlingssekvens WS1 och WS2 var 3:e timme
om aggregat är i läge ”Direktventilation”. ST1
avaktiveras och utgång ST2 aktiveras samtidigt.
Förlängddrift
Utöver inställda tider kan aggregat aktiveras via
”Timer Förlängd drift”. Aggregat startar och är i drift i
läge ”Normaldrift” under på timern inställd tid.
Forcering
Via ”Timer Forcerad drift” startar aggregat och styrs
till flöde för forcerad ventilation. Aggregatet är i

När önskat till- eller frånluftsflöde avviker 30 % från
inställt värde under tiden av 1 timma avges ”Larmflöde” (Aggregat stoppar ej) (Utgång Alarm B).
Larmet återställs om något av villkoren upphör att
gälla.
Larm - Verkningsgrad
När aggregatet befinner sig i värmeåtervinning och
verkningsgraden sjunker under inställt värde för
VG01, avges ”Larm-Verkningsgrad” (Aggregat stoppa
ej) (Utgång Alarm B).
Larmet återställs om något av villkoren upphör att
gälla.
Larm - Stoppad pga. för stor Tryckskillnad mellan Till
och Frånluft
Tilluftsfläkt TF01 och frånluftsfläkt FF01 är ömsesidigt
förreglade mot större tryck/flödesskillnad än 80%.
Larm- Pneumatik
När inställt tryck på tryckluftsvakt ej uppfylls avges
”Larm lågt tryck tryckluft” och aggregat stoppas
(Utgång Alarm A)..
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Kylåtervinning
Sommartid, då frånluftstemperaturen vid GT2 är 2 °C
lägre än utetemperaturen vid GT3 och kylbehov
föreligger, startas ”värmeåtervinning” för maximal
återvinning av kyla.
Kylåtervinningen upphör då frånluftstemperaturen ej
längre är lägre än uteluftstemperaturen.

7. REGLERING
Temperaturreglering
SOMMARNATTKYLA (FRIKYLA)
Börvärde, inställt i PLC, för frånlufttemperaturgivare
GT2 reglerar om aggregat ska gå i ”Normal Drift” eller
”Frikyla”. Vidare reglerar GT2 att temperaturen i
frånluften konstanthålles till inställt värde. Är GT2`s
ärvärde över inställt börvärde går aggregat på frikyla
tills temperaturen på tilluften understiger börvärdet
inställt på GT1 eller GT2. Först nu växlar spjället
mellan läge WS1 och WS2.

När Aggregat är stoppad enligt veckour och
temperaturen vid rumsgivare GT4 överstiger inställt
börvärde och utetemperaturen vid GT3 är lägre än
temperaturen vid GT4, startar aggregat och kyler
lokalerna till börvärdet på GT4. Värmeåtervinning är
stoppad. Understiger utetemperaturen vid GT3
inställt börvärd blockeras nattkylefunktionen.
Aggregate går enligt veckour.

Normal Drift
Maximal värmeåtervinning sker genom att
växlingsspjället i aggregatet, med ca. 60 sekunders
intervall, styr frånluft växelvis över de två
ackumuleringskamrarna, varvid värme avges av
frånluften resp. upptas av uteluften.

9. VERKNINGSGRADSMÄTNING
Beräkning av värmeåtervinningens verkningsgrad
VG01 utförs när aggregat är i drift och
värmeåtervinningen är i drift.
Beräkningsformel:

Direktventilation/ Friblåsande

VG01 = [(GT1-GT3) / (GT2 – GT3) *100] * (Q Tl/ Q FL)

Om temp. stiger över på GT2 inställt värde upphör
värmeåtervinningen och aggregat övergår i frikyla.
Spjället ST1 och ST2 förblir i läge WS1 eller WS2 och
systemet blir friblåsande med regelering mot
börvärde GT1 och GT2. Dock sker en
renblåsningscykel vart 3:e timmar.
Tryckreglering
Tryckgivare GP1 styr, via PLC (0-10V), varvtalet för
tilluftsfläkten så att inställt konstant flöde/tryck
erhålls i kanalen. I fall EC-fläktar ej används styrs
varvtal via Frekvensomformare.
Tryckgivare GP2 styr, via PLC, varvtalet för
frånluftsfläkten så att inställt konstant flöde/tryck
erhålls i kanalen. I fall EC fläktar ej används, styrs
varvtal via frekvensomformare.

8. EXTRA FUNKTION
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10. INSTALLATIONSVÄRDEN
(Projekterande Värden)
Objekt
GT1
GT2
GT3
GT4
GP1
GP2
VG01
GP1
GP2

Värde
+ 16 °C
+22
+13
+22

Anm.
Min. begr. tilluft
Börvärde frånluft
Blockering nattskyla
Nattbörvärde rum

Pa
Pa

Bv. tilluften (normal)**
Bv. frånluften (normal)**

< 50%

Larmgräns verkn. grad

Pa
Pa

Bv. tilluften (forcering)**
Bv. tilluften (forcering)**

** Se injusteringsprotokoll från luft entreprenören.

11. DRIFTTIDER
Objekt
Aggregat (drift)
Nattkyla

Tid
Må. – Fr.
Må. – Sö.

Anm.
06.00 – 18.00
X > bv GT4
(18:00 – 06.00)

12. Teckenförklaringar
OK1
AS1
T1
WS0

Omkopplare
Apparatskåp
Huvudbrytare
växlingssekvens 0

WS1

växlingssekvens 1

WS2

växlingssekvens 2

ST1
ST2
TF01
FF01
GT1
GT2
GT3
GT4
GP1
GP2
VG01

Spjäll 1 (Blad 1 och 3)
Spjäll 2 (Blad 2 och 4)
Tilluftsfläkt
Frånluftsfläkt
Temp. Givare Tillluft
Temp. Givare Fränluft
Temp. Givare Uteluft
Temp. Givare Inneluft
Tryckgivare
Tryckgivare
Verkningsgrad 01

13. ANMÄRKNING/HÄNVISNING
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8. GARANTIBEVIS
Garantibevis kommer att skickas tillsammans med aggregatet. För eventuella frågor kontakta
Regenair Scandinavia.
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9. INJUSTERINGSPROTOKOLL
Datum:
Projektnamn/ Objekt

Anbudsnr

Aggregatnr

Installationsadress

Kundens namn

Ansvarig

Mättekniker

Kontaktinformation - Mättekniker

Parameter lista - tillgängliga för slutanvändare
Programoption (Tillval)
Nattkyla
Forcerad Ventilation
Förlängd-drift

Anteckningar:

www.regenair-scandinavia.se
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Drift- och Sköteselanvisning
RGSP SERIEN
Prioritetsordning

FBD 002 > FBD 001 >FBD 000
FBD 000

Inställning Tidskanaler Normaldrift
Kanal
n.00
n.01
n.02
n.03
n.04
n.05
n.06
n.07
n.08

Driftsfall
[ON/OFF]

Tider

ON

00:00
:
:
:
:
:
:
:
:

Veckodag
Må-Sö
-

T.ex.
n.00
n.01
n.02

Driftsfall
[ON/OFF]

n.00
n.01
n.02
n.03
n.04
n.05
n.06
n.07
n.08

07:00
16:30
12:00

Må-Fr
Må-To
Fr

Aggregatets Normaldrift startar Må-Fr kl. 07:00
Aggregatets Normaldrift stängs av Må-Tor kl.16:30
Aggregatets Normaldrift stängar Fredags kl. 12:00

FBD 001

Inställning Tidskanaler Forcerad Drift
Kanal

ON
OFF
OFF

Tider

Veckodag

:
:
:
:
:
:
:
:
:

FBD 002

Inställning Tidskanaler Aggregat Avstängt
Kanal

Driftsfall
[ON/OFF]

Tider

Veckodag

n.00
n.01
n.02
n.03
n.04
n.05
n.06
n.07
n.08

Aldrig

:
:
:
:
:
:
:
:
:
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Ej Aktiv
Aktiv

Parameter Namn

Fabriksinställt Värde

DATUM OCH TID

Central European Time

MINTEMP TILLUFT (GT1)

+16 °C

BÖRVÄRDE FRÅNLUFT (GT2)

+22 °C

BLOCKERING NATTKYLA (GT3)

< +13 °C

BÖRVÄRDE RUM NATT (GT4)

+22 °C

TILLUFT NORM

= ---- l/s

TILLUFT FORCERING

= ---- l/s

FRÅNLUFT NORM

= ---- l/s

FRÅNLUFT FORCERING

= ---- l/s

SPJÄLLVÄXLING LARM

1

K-FAKTOR FLÄKT

se Fläktinformation

Larmgräns Verkningsgrad(%)
vid Värmeåtervinning

50,00%

Frekvensomformare / T03
(Aggregat kör via
Livbåtsfunktion)

70% av totalt max. Flöde

Brandlarm
0=stop 1=max frånluft

0

Reglering av Fläkta
0=Flöde 1=Tryck

0

Egna Värde

www.regenair-scandinavia.se
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