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Zehnder ComfoAir Maxi Flat 

 
Decorative radiators Comfortable indoor ventilation Heating and cooling systems Clean air solutions 
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1.0 Installeerimisjuhend 

Järgnevatele seadmetele vastav  
 
 
 

SEADE SUURUSED 
INTEGREERITUD 
EELKÜTE 

INTEGREERITUD 
JÄRELKÜTE 

KÄELISUS VENTILAATOR 

 
ComfoAir 

MaxiFW 

Counterflow 

 
800FW/1200FW/2000FW/ 
3000FW/4000FW/6000FW 

 
 

Jah, elektriline 

 
Jah, elektriline või 

vesi 

 
 

Vasak/ 
Parem 

 
Ettepoole 

kaardus (FW) 
Alumiinum 

 
ComfoAir 

Maxi TopFW 

Counterflow 

 
 

800FW/1200FW/2000FW 

 
 

Jah, elektriline 

 
Jah, elektriline või 

vesi 

 
 

Parem 

 
Ettepoole 

kaardus (FW) 
Alumiinium 

 
ComfoAir 

Maxi FlatFW 

Counterflow 

 

450FW/600FW/1000FW/ 
1600FW/2000FW 

 
 

Jah, elektriline 

 
 

Ei 

 
 

Vasak/ 
Parem 

 

Ettepoole 
kaardus (FW) 
Alumiinium 

 
 

ComfoAir 
Maxi 
Counterflo
w 

 
800/1050/1350/1650/ 

1850/2300/2500/3000/ 
3200/4700/6300/7100 

 
 

Jah, elektriline 

 
 

Jah, elektriline või 
vesi 

 
 

Vasak/ 
Parem 

 
 Tagapoole 

kaardus 
Komposiit või 
Alumiinium 

 
ComfoAir 
Maxi Top    

Counterflow 

 
950/1500/1900/ 
2550/2850/3700 

 
 

Jah, elektriline 

 
Jah, elektriline või 

vesi 

 
 

Vasak/ 
Parem 

Tagapoole 
kaardus 

Komposiit või 
Alumiinium 

 
ComfoAir 
Maxi Flat    

Counterflow 

 
550/650/1050/1450/1850/2

200 
2600/2900/3300/3700 

 
 

Jah, elektriline 

 
Jah, elektriline või 

vesi 

 
 

Vasak/ 
Parem 

 
Tagapoole 

kaardus 
Komposiit või 
Alumiinium 
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Vastutuse välistamine 

Oht/Hoiatus/Ettevaatus 
 
 

Kogu vastutav personal peab tutvuma käesolevate 
juhistega enne igasuguse töö alustamist üksusega. 
Igasugune kahju tootele või selle osadele, mis on 
põhjustatud sobimatu käsitsemise või väärkasutamise 
tõttu ostja või installeerija poolt ei oma garantiid, kui 
juhendit pole järgitud.  

Palun teha kindlaks, et enne hooldust või elektritöid on 
seade välja lülitatud.  

Kõik elektritööd peavad olema läbi viidud autoriseeritud 
installeerija poolt vastavalt kohalikele regulatsioonidele.  

Hoolimata seadme vooluvõrgust välja lülitamisest 
eksisteerib endiselt vigastusoht seadme liikuvate osade 
tõttu, mis ei ole jõudnud veel täielikult peatuda.  

Ettevaatust teravate servadega installeerimise ning 
hooldamise käigus. Kasuta seadme liigutamiseks 
vastavat tõstevahendit. Kanna kaitseriietust. 

Seadme uksed ning paneelid peavad töö ajal olema alati 
suletud. 

 
Kui seade on installeeritud külmas paigas, tee kindlaks, 
et kõik liitekohad on isoleeritud ning korralikult teibitud.  

Torude ühendused ja otsad peavad olema kaetud 
ladustamise ning installeerimise ajal, et vältida 
kondensatsiooni seadmes.  

Kontrolli, et seadmes ja torustikus poleks võõrobjekte. 

Seade on pakitud vältimaks tolmu- ja niiskuskahjustust 
sise-ja välisosadele. Kui seadet ei installeerita kohe 
peale ostu, peaks teda hoidma puhtas ning kuivas 
kohas. Kui seadet hoitakse väliskeskkonnas, peaks ta 
olema piisavalt hästi kaitstud ilmastiku olude eest.  

 
KASUTUSVALDKOND 

ComfoAir Maxi õhuvahetusseadmed on loodud 
kasutamiseks mugavusventilatsioonisüsteemides. 

Olenevalt valitud variandist, võib ComfoAir Maxi 
seadmeid kasutada kas kontorihoonetes, koolides, 
lasteaedades, avalikes hoonetes, poodides, elumajas 
jne. 

ComfoAir Maxi seadmeid, mis on varustatud 
plaatsoojusvahetiga võib ühtlasi kasutada ka mõõdukalt 
niisketes hoonetes, kuid mitte seal, kus niiskustase on 
pidevalt kõrge nagu näiteks ujulad, saunad, spaad ja 
tervisekeskused.  

Palun võtke ühendust, kui teil on vajadus seadme 
järgi, mis on selliseks tarbeks sobilik.  

 

Kuidas lugeda käesolevat dokumenti 
Palun teha kindlaks, et on loetud ja aru saadud 
allolevatest ohutusabinõudest.  

Palun lugeda 2. peatükki, kus on loetletud sümbolid ja 
lühendid kasutamaks ComfoAir Maxi ja 5. peatükki, kus 
kirjeldatakse ComfoAir Maxi ventilatsiooniseade 
tööpõhimõtteid. Seadme kasutuselevõtu kohta saab 
lugeda 6. peatükist. 

Peatükk kasutuselevõtust on jagatud vastavalt sellele, mis 
vahendiga (juhtpult, graafilise displeiga juhtpult) 
kontrollitakse seadet. Palun lugeda alapeatükki, mis 
vastavab valitud tootele ja töörežiimi põhiseadistusele, 
mida kasutatakse seade reguleerimiseks. 
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2.0 Sümbolid ja lühendid 
 
 
 
 

 

 

 
BW 

 
TAHAPOOLE 
KAARDUS 
VENTILAATOR 

 

 

 
FW 

 
ETTEPOOLE 

KAARDUS 
VENTILAATOR 

 

 

 

BF 

 

KOTTFILTER 

 

 

 

PF 

 

KASSETTFILTER 

    

 

 

PX 

 
PLAATSOOJUSVAHETI 

 

 

 
HOIATUS 

 

 

 
Peab olema ühendatud kvalifitseeritud 
elektriku poolt. Ettevaatust! Voolu all. 

 

 
 

ÕHUVÕTT 

 

 

 
Õhk väljast ventilatsiooniseadmesse 

 

 
 
SISSEPUHKE ÕHK 

 

 

 
Õhk ventilatsiooniseadmest hoonesse 

 

 
 
VÄLJATÕMBEÕHK 

 

 

 
Õhk hoonest ventilatsiooniseadmesse 

 

 

 
HEITÕHK 

 

 

 
Õhk ventilatsiooniseadmest hoonest välja 

 

 

 
 

JAHUTUS- 
KALORIFEER 

 
 

BA- 

 

 

 
 

IBA / KW 

 
KÜTTEKALORIFEER 
(VESI / ELEKTRILINE) 

 

 

 
 

SUMMUTI 

 
 

GD 

 

  

 
 

CTm 

 
AJAMIGA 

ÕHUSULGURKLAPP 

 
RÕHUANDUR P 

 
Tx TEMPERATUURI ANDUR Nr = x 

(1,2,3…) 

 
LIUGKLAMBER SC 

 
MS PAINDLIITMIK 

 
ÜMARKANALI ÜHENDUS 

 
ER 

 
Sisseviiv 

 
SR 

 
Väljaviiv 



COMFOAIR MAXI 

7 

 

 

 
 

3.0 Seadme ülevaade 
3.1 Üldine ülevaade 

 
Paremakäeline seade (Sissephke õhk paremal) Vasakukäeline seade (Sissepuhke õhk vasakul) 

 
 

ComfoAir Maxi(FW) ComfoAir Maxi(FW) 
 

ComfoAir Maxi ComfoAir Maxi 
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PAREMAKÄELINE SEADE (sissepuhkeõhk paremal) VASAKUKÄELINE SEADE (sissepuhkeõhk vasakul) 
 

ComfoAir Maxi TopFW ComfoAir Maxi TopFW 

 

ComfoAir Maxi Flat 450FW (Altvaade) ComfoAir Maxi Flat 450FW (Altvaade) 
 

ComfoAir Maxi Flat 600 - 2000FW (Altvaade) ComfoAir Maxi Flat 600 - 2000FW (Altvaade) 
 

ComfoAir Maxi Flat (Ülaltvaade) ComfoAir Maxi (Ülaltvaade) 
 
 
 

TÄHELEPANU 

Parema- ja vasakukäelisel üksusel on erinevad artiklinumbrid ja peavad olema tellitud 
vastavalt. Põhiversioon, mida kirjeldatakse juhendis, on alati paremakäeline. 

Vasaku- ja paremakäelise seadme erinevus on juhtautomaatika kilbi asetsemine vastaskülgedel. 
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3.2 Seadme osad Comfoair Maxi 

ComfoAir Maxi (FW) 
ComfoAir Maxi TopFW

 

 
 

ComfoAir Maxi 
 

 

1. Põhilüliti 

2. Põhilüliti elektrilistele kalorifeeridele (nii 
sisemise eelkütte kui järelkütte jaoks) 

3. Elektrikilp TAC5 kontroller 

4. Sissepuhkeventilaator 

5. Väljatõmbeventilaator 

6. Kit CA – õhuvoolu mõõtja (valikuline) 

7. Välisõhu filter (kott või kassett) 

8. Heitõhu filter (kott või kassett) 

9. Soojusvaheti (Plaat) 

10. Moduleeriv 100% möödaviik 

11. Kondensaadivann ja äravoolutoru  

12. Eelküttega elektriline külmumisvastane kalorifeer 

13. Sisemise järelkütte vesi- või elektriline kalorifeer (lisatarvik) 

14. Ajamiga õhusulgurklapp (välisõhu poolel - lisatarvik) 

15. Ajamiga õhusulgurklapp (heitõhu poolel - lisatarvik) 

17. Paindliitmik (lisatarvik) 

18. Liugklambrid (lisatarvik) 

19. Veeühendus järelkütteks (lisatarvik) 

 
 

1, 2 ja 3 peavad olema installeeritud kvalifitseeritud elektriku poolt. 

Märge: sisemised elektrilised kalorifeerid, ajamiga õhusulgurklapid, sisemised ventilaatorpinge sensorid 
peavad olema algselt tellitud ning kõik eelnevalt paigaldatud ning tehases seadistatud. Sisemine kütte 
vesikalorifeer on eelnevalt paigaldatud aga peab olema hüdrauliliselt ja elektriliselt ühendatud installeerija 
poolt.  
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3.3 Õhumahud ja dimensioonid - ComfoAir Maxi 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SEADE SUURUS ÕHUMAHT A [mm] B [mm] C [mm] Kaal [kg] 

 
 
 
 
 
ComfoAir Maxi FW 

800 (FW) 840m³/h 230 l/s 575 1210 1235 185 

1200 (FW) 1260 m³/h 350 l/s 940 1210 1235 245 

2000FW 2100 m³/h 580 l/s 1105 1635 1230 320 

3000FW 3150 m³/h 875 l/s 1475 1635 1230 370 

4000FW 4200 m³/h 1165 l/s 1845 1635 1230 505 

5000FW 5250 m³/h 1455 l/s 2135 1635 1600 655 

6000FW 6300 m³/h 1750 l/s 2135 1635 1600 685 

 
 
 
 
 
 
 
 
ComfoAir Maxi 

800 800 m³/h 220 l/s 610 1680 1465 295 

1050 1060 m³/h 295 l/s 610 1680 1465 295 

1350 1380 m³/h 380 l/s 815 1680 1465 330 

1650 1680 m³/h 465 l/s 815 1680 1465 330 

1850 1860 m³/h 515 l/s 995 1680 1465 385 

2300 2300 m³/h 640 l/s 1182 1680 1465 380 

2500 2530 m³/h 700 l/s 1182 1680 1465 380 

3000 3000 m³/h 830 l/s 1382 1680 1465 425 

3200 3230 m³/h 895 l/s 1640 1680 1465 485 

4700 4700 m³/h 1300 l/s 1640 1825 2557 710 

6300 6260 m³/h 1740 l/s 2015 1825 2557 900 

7100 6800 m³/h 1890 l/s 2396 1825 2557 1010 
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EXCHANGER SUURUS ÕHUMAHT 
[m³/h] 

ÕHUMAHT 
[l/s] 

A 
[mm] 

B 
[mm] 

C 
[mm] 

Kaal 
[kg] 

 
 
 
ComfoAir Maxi 
TopFW 

450 FW       

800 FW 840m³/h 230 l/s 576 1206 1431 206 

1200 FW 1260 m³/h 350 l/s 936 1206 1431 276 

2000 FW 2100 m³/h 580 l/s 1106 1636 1431 348 

 
 
 
 
ComfoAir Maxi Top 

950 200-940 m³/h 60-260 l/s 610 1680 1625 330 

1500 200-1500 m³/h 60-410 l/s 815 1680 1625 380 

1900 300-1900 m³/h 80-520 l/s 815 1960 1725 470 

2550 300-2550 m³/h 80-700 l/s 995 1960 1725 530 

2850 300-2850 m³/h 80-790 l/s 1182 1960 1725 590 

3700 400-3700 m³/h 110-1020 l/s 1382 1960 1725 670 
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3.4 Seadme osad ComfoAir Maxi Flat 
 
 

ComfoAir Maxi Flat FW ComfoAir Maxi Flat 
 
 
 

 
 
 

1. Põhilüliti 

2. Põhilüliti elektrilistele kalorifeeridele (nii 
sisemise eelkütte kui järelkütte jaoks) 

3. Elektrikilp TAC5 kontroller 

4. Sissepuhkeventilaator 

5. Väljatõmbeventilaator 

6. Kit CA -õhuvoolu mõõtja (valikuline) 

7. Välisõhufilter (kott või kassett) 

8. Väljatõmbeõhufilter (kott või kassett) 

9. Soojusvaheti (Plaat) 

 
10. Moduleeriv 100% möödaviik 

11. Kondensaadi vann ja äravoolutoru 

12. Eelküttega elektriline antifrost kalorifeer 

13. Sisemise järelkütte vesi- või elektriline kalorifeer (lisatarvik) 

14. Ajamiga õhusulgurklapp (välisõhu poolel - lisatarvik) 

15. Ajamiga õhusulgurklapp (heitõhu poolel - lisatarvik) 

16. Juurdepääsu paneel 

17. Paindliitmik (lisatarvik) 

18. Liugklambrid (lisatarvik) 

19. Veeühendus järekütteks (lisatarvik) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1, 2 ja 3 peavad olema installeeritud kvalifitseeritud elektriku poolt. 

Märge: sisemised elektrilised kalorifeerid, ajamiga õhusulgurklapid, sisemised ventilaatorpinge sensorid 
peavad olema algselt tellitud ning kõik eelnevalt paigaldatud ning tehases seadistatud. Sisemine kütte 
vesikalorifeer on eelnevalt paigaldatud aga peab olema hüdrauliliselt ja elektriliselt ühendatud installeerija 
poolt.  

 18 
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3.5 Õhu maht ja mõõtmed - ComfoAir Maxi Flat 
 
 
 
 

 
 
 

SEADE SUURUS ÕHUMAHT A [mm] B [mm] C [mm] Kaal [kg] 

 
 
 
 

ComfoAir Maxi Flat FW 

Counterflow 

 
450 FW 

 
475 m³/h 

 
130 l/s 

 
1100 

 
560 

 
360 

 
75 

600 FW 630 m³/h 175 l/s 1490 850 320 110 

1000 FW 1050 m³/h 290 l/s 1550 1000 400 160 

1600 FW 1680 m³/h 465 l/s 1550 1640 400 225 

2000 FW 2100 m³/h 583 l/s 1700 1940 400 275 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ComfoAir Maxi Flat 
Counterflow 

 
550 

 
580 m³/h 

 
160 l/s 

 
1300 

 
890 

 
350 

 
105 

650 650 m³/h 180 l/s 1300 1100 350 125 

1050 1050 m³/h 290 l/s 2100 1050 435 195 

1450 1450 m³/h 400 l/s 2100 1050 435 230 

1850 1850 m³/h 510 l/s 2100 1600 435 285 

2200 2200 m³/h 610 l/s 2250 1700 510 335 

2600 2600 m³/h 720 l/s 2250 1700 510 335 

2900 2900 m³/h 800 l/s 2250 1940 510 370 

3300 3300 m³/h 920 l/s 2900 1935 660 460 

3700 3720 m³/h 1030 l/s 2900 1935 660 460 
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5.4 Tac5- Juhtpaneeli ühendused 

Elektrikilp Tac 5 Dg - Cid02500 
 

CT = väljund CT ajami(te)sse (valikuline - kaabeldatud) IN1 = Peavalik 

MÖÖDAVIIK = väljund möödaviiki ajamisse (kaabeldatud) IN2 = dPa (pressostaadi digitaalne sisend) 

AL1 = ALARMI VÄLJUND (230V/5A) IN3 = tulekahjualarmi sisend 

B- / A+ / GND / +12V = ühendus HMI TACtouch-iga IN4 = Möödaviiki avatud / Stop soojuse taastamine 

K1: ÕhuvooluREŽIIM = m³/h K1 IN5 = kell reaalajas auto/manu 

Vajaduspõhine/rõhu järgi 
juhtimine 

= START/STOP IN6 = ON/OFF järeküte (IBA/KWout) 

VõimsusREŽIIM = %torque K1 IN7 = ON/OFF TOITEÕHK tulekahju alarmi korral  

K2: Õhuvoolu juhtimine = m³/h K2 IN8 = ON/OFF HEITÕHK tulekahju alarmi korral 

 Vajaduspõhine/rõhu järgi 
juhtimine 

= 0-10V SISEND IN9 = BOOST õhuvool 

Võimsuse juhtimine = %torque K2 IN12 = PWM sisendi möödaviiki positsioon 

K3: Õhuvoolu juhtimine = m³/h K3 OUT1 = 0-10V VÄLJUND (õhuvool/ surve) 

Vajaduspõhine/rõhu järgi 
juhtimine 

= % ON K3 or 0-10 V SISEND OUT2 = 0-10V VÄLJUND (õhuvool / surve) 

Võimsuse juhtimine = %torque K3 OUT4 = 0-10V VÄLJUND sisemine järelküte (IBA) 

T1 = siseruumidest T° andur (kaabeldatud) OUT5 = 24VDC / 1A 

T2 = siseruumidest T° andur (kaabeldatud) O.R.1 (väljundi relee 1 - SAT3) = PRESSURE ALARM 

T3 = välja T° andur (kaabeldatud) O.R.2 (väljundi relee 2 - SAT3) = VENTILAATOR TÖÖS 

T4 = IBA külmumisvastane kaitse T° andur (valikuline – kaabeldatud) O.R.3 (väljundi relee 3 - SAT3) = KÜTTE VAJADUSPÕHINE 
VÄLJUND 

T5 = toite T° andur IBA/KWout kalorifeer (valikuline - kaabeldatud) O.R.4 (väljundi relee 4 - SAT3) =MÖÖDAVIIKI OLEK 

PR1 = ΔPa toite sisselaskeventilaatorist (ainult PX - valikul) KWin = väljund KWin võime juhtimine (valikuline - kaabeldatud) 

PR3 = ΔPa heit sisselaskeventilaatorist (ainult PX - valikul) KWout = väljund KWout võime juhtimine (valikuline - kaabeldatud) 
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                   Elektrikilp Tac 5 Dt - Cid026001 
 

 
 

CT = väljund CT ajami(te)sse (valikuline - kaabeldatud) IN1 = Peavalik 

KWout = väljund KWout võime juhtimine (valikuline - kaabeldatud) IN2 = dPa (pressostaadi digitaalne sisend) 

AL1 = ALARMI VÄLJUND (230V/5A) IN3 = Tulekahju häire 

B- / A+ / GND / +12V = ühendus HMI TACtouch-iga IN4 = Möödaviik avatud / Stop soojuse taastamine 

K1: Õhuvoolu juhtimine = m³/h K1 IN5 = Kell reaalajas auto/manu 

Vajaduspõhine/rõhu järgi 
juhtimine 

= START/STOP IN6 = ON/OFF järelküte (IBA/KWout) 

Võimsuse juhtimine = %torque K1 IN7 = ON/OFF TOITEÕHK tulekahju häire korral 

K2: Õhuvoolu juhtimine = m³/h K2 IN8 = ON/OFF HEITEÕHK tulekahju häire korral  

Vajadusepõhine/ rõhu järgi 
juhtimine 

= 0-10V SISEND IN9 = BOOST Õhuvool 
 

Võimsuse juhtimine = %torque K2 IN12 = soojusvaheti magneti impulsi sisend (kaabeldatud) 

K3: Õhuvoolu juhtimine = m³/h K3 OUT1 = 0-10V VÄLJUND (õhuvool / rõhk) 

Vajaduspõhine/rõhu järgi 
juhtimine 

= % ON K3 or 0-10 V INPUT OUT2 = 0-10V VÄLJUND (õhuvool / rõhk) 

Võimsuse juhtimine = %torque K3 OUT4 = 0-10V VÄLJUND sisemine järelküte (IBA) 

T1 = välisõhu T° andur (kaabeldatud) OUT5 = 24VDC / 1A 

T2 = siseõhu T° andur (kaabeldatud) O.R.1 (väljundi relee 1 - SAT3) = RÕHUÄIRE 

T4 = IBA külmumisvastase kaitse T° andur (valikuline - kaabeldatud) O.R.2 (väljundi relee 2 - SAT3) = VENTILAATOR ON 

T5 = toite T° andur IBA/KWout kalorifeerile (valikuline - kaabeldatud) O.R.3 (väljundi relee 3 - SAT3) = HEATING DEMAND OUTPUT 

PR1 = ΔPa toite sisselaskeventilaatorist (ainult PX - valikul) O.R.4 (väljundi relee 4 - SAT3) = MÖÖDAVIIK STAATUS 

PR3 = ΔPa heit sisselaskeventilaatorist (ainult PX - valikul) R-GND: Soojusvaheti rootorsoojusvaheti kiiruse juhtimise väljund 
(kaabeldatud) 
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4.1 Trükkplaat SAT 3 - CID372005 joon 1 

 

 SAT3 trükkplaati kasutatakse lisafunktsioonide jaoks, 
mille sisendid ja väljundid ei ole standardina lisatud 
ventilatsioonisüsteemi juhtkilpi.  Kõik väljundid on 
tavaliselt avatud. (N.O.). Maksimaalne koormus: 
230VAC – 4A. 
Trükkplaat SAT3 lubab läbi potentsiaalivaba kontakti 
juhtida järgnevat: 

- Ventilaatori olek - O.R. 1 

- Differentsiaalõhuhäire O.R. 2 

- Vajaduspõhine küte - O.R.3 

- Möödaviigu olek - O.R.4 
 
 
 

Paigaldus 

SAT3 peab olema ühendatud juhtkilbi vooluringi (vaata 
joon 1). 

Tähelepanu:  SAT3 peab olema ühendatud 
enne, kui toide on sees. SAT3 peab 
olema ühendatud korrektselt, vale 
positsioon võib pöördumatult 
kahjustada mõlemat vooluringi. 

 

4.2 Trükkplaat SAT BA/kw - CID372004 joon 2 

 

SAT TAC5 BA/KW on satelliit vooluring, mis on loodud ühildumaks 
peamise juhtimispaneeliga. Lubab väliste kalorifeeride juhtimist.    

Paigaldus 

 SAT BA/KW peab olema ühendatud juhtkilbi vooluringi (vaata joon 2). 

Tähelepanu: SAT TAC5 BA/KW peab olema ühendatud enne, kui 
toide on sees. SAT peab olema ühendatud korrektselt, vale positsioon 
võib pöördumatult kahjustada mõlemat vooluringi. 

 
 
 

Kaabeldus 

SAT BA/KW klemmid märgitud joon 3. 

WP WP= Jahutus vastavalt nõudlusele (max. 30 V-2 A) 

OUT7 = 0-10 V väljund juhtimaks küttekalorifeeri tööd 

OUT8 = 0-10 V väljund juhtimaks jahutuskalorifeeri tööd 

OUT9 = PWM väljund juhtimaks elektrilist kalorifeeri 

 T°7 =   küttekalorifeeri külmumisvastane andur (T7) 

 T°8 =   jahutuskalorifeeri külmumisvastane andur (T8) 

IN10 = Jahutus OFF, (Kütte väljalülitamiseks kasuta IN6) 

IN11 = Sisend jahutus/küte (avatud=küte, suletud=jahutus) 

 
joon 3 
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5.0 Funktsioonid 
 

5.1 Töörežiim 
 

Seadmel on viis peamist töörežiimi. Töörežiim määrab 
ära, kuidas õhuvoolu või ventilaatori võimsust 
moduleeritakse. Vaikerežiim on Airflow control (õhuvoolu 
juhtimine). Erandiks on seadmed, mille tagapoole kaardu 
ventilaator on ilma Constant Air Kit-ta või kui pidev 
võimsusrežiim on valitud toote häälestusmenüüs - 
mõlemal juhul juhitakse ja moduleeritakse ventilaatori 
võimsust.  

Kõikides töörežiimides töötavad toiteventilaatori(d) 
vastavalt määratud režiimile ja parameetritele. 
Väljatõmbeventilaator(id) töötavad vastavalt valitud 
protsendile toiteventilaatori mahust (%EXH/SUP ratio).  

 
1 – Õhuvoolu juhtimine: 

Õhuvoolu juhtimine hõlmab ventilatsiooniseadme opereerimist eelseadistatud õhuvoolu konstandil. 
Ventilaatori kiirus on automaatselt reguleeritud tagamaks vastav õhuvool isegi siis, kui filtrid 
ummistuvad, õhuavad on blokeeritud jne. Õhuvoolu juhtimise režiim võimaldab käitada seadet 
konstantse vooluhulga juures. On vajalik siiski märkida, et kõik mis suurendab rõhulangust 
ventilatsiooniüsteemis, nagu näiteks blokeeritud õhuavad ja tolmu kogunemine filtrites põhjustab 
ventilaatorite töötamise suuremal kiirusel. See toob kaasa suurema energiatarbe ja võib ka tekitada 
mürasaastet. Kasutaja saab konfigureerida kolme õhuvoolu seadepunkti (m³h K1, m³h K2, m³h K3). 

2 – Võimsuse juhtimine: 
Kasutaja saab konfigureerida kolm võimsuse seadepunkti (%TQ K1, %TQ K2, %TQ K3). 
Seadepunkt on konfigureeritud % maksimumvõimsusest. Võimsuse juhtimine lubab varieerida 
ventilaatori kiirust automaatselt tagamaks muutuv õhuvool vajaduspõhiselt juhitud süsteemides 
(DCV). See lubab vajaduspõhiselt juhitud ventilaatori tööd või ventilaatori optimeerimist BMS 
süsteemi poolt, peamiselt kasutusel mitmetsoonilistes süsteemides. See töörežiim võib osaliselt 
asendada pidevat rõhu järgi juhtimist, kui torustiku rõhu andur ei ole paigaldatud.  

3 - Vajaduspõhine juhtimine 0-10V: 
Õhuvoolu juhitakse läbi 0-10V signaali. Kontrollsignaal on ühendatud klemmidega K2 & GND. Määratud 
õhuvool on seatud protsendina lineaarsest 0-10 V signaalist. Kasutaja määratleb seose nelja 
parameetriga: Vmin, Vmax, m³h Vmin and m³h Vmax, mis on näidatud alloleval diagrammil. 
Vajaduspõhine juhtimisrežiim on ka võimalik moduleerimaks ventilaatori võimsust õhuvoolu asemel 
(kehtib tagapoole kaardus ventilaatori seadmetele ilma KitCA-ta). Põhimõte on sama vajaduspõhisele 
juhtimisrežiimile, ainsaks erinevuseks et VMin ja Vmax on seotud %TQ, mitte m³/h väärtusega. 

4 – Rõhu järgi juhtimine: 
Õhuvool varieerub automaatselt, et tagada konstantne rõhk torustikus Seda tüüpi juhtimist 
nimetatakse ka VAV juhtimiseks (Variable Air Volume – varieeruv õhuvooluhulk). Rõhk 
sissepuhkel: õhuvool sissepuhkeventilaatori(te)st on moduleeritud, et tagada vastav rõhu seade 
konstant. Rõhku mõõdetakse rõhuanduriga, mis asetseb sissepuhkeõhu kanalis. Rõhk 
väljatõmbeõhul: õhuvool väljatõmbe ventilaatori(te)s on moduleeritud, et säilitada vastav rõhu 
seade konstant. Rõhku mõõdetakse rõhuanduriga, mis asub väljatõmbeõhu kanalis. 

 

 
5 - REŽIIM OFF : 

Peatab ventilatsiooniseadme töö.  
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5.2 Temperatuuri reguleerimine 
 
 

ComfoAir Max seadmetel on erinevad valikud, kuidas tagada soovitud õhutemperatuur. 
Temperatuuri saab kontrollida kas läbi sisse- või väljatõmbeõhu reguleerimise. 

 

Sissepuhkeõhu temperatuur 

Sissepuhkeõhu temperatuuri reguleerimine on vaikeseisund. Sellega kaasneb Sissepuhkeõhu pideva temperatuuri 
hoidmine arvestamata ruumide koormusega. Sissepuhkeõhu temperatuuri mõõdab andur T5.  

Väljatõmbeõhu temperatuur 

Vaikimisi temperatuuri juhtimist saab muuta väljatõmbe temperatuuri juhtimiseks läbi täpsema seadistamise (advanced setup). 
Väljatõmbeõhu temperatuuri mõõdab andur T2. Väljatõmbeõhu juhtimine kaasab endas püsiva temperatuuri hoidmist 
väljatõmbeõhu kanalites (hoones), kontrollides sissepuhkeõhu temperatuuri. See tagab ühtlase temperatuuri hoones hoolimata 
koormusest. Sisemist andurit T2 võib asendada valikulise väljaspool seadet asuva toatemperatuuri anduriga (CID370042). 
Temperatuurianduri asend: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Väline Sisene 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 Vabajahutus 
 

Vabajahutuse funktsioon kasutab välisõhu madalamat temperatuuri, et jahutada hoonet.   

Vabajahutus saavutatakse läbi integreeritud soojusvaheti (PX) 100% möödaviiku või läbi sujuva rootorsoojusvaheti 
kiiruse juhtimise.  Ühendus avaneb, kui möödaviik on täielikult suletud või sulgeb kui möödaviik on täielikult või 
osaliselt avatud.  

Möödaviiki (PX) või pöörlev soojusvahetit (RX) võib konfigureerida kas sees/väljas või moduleeriv. Seda saab 
konfigureerida täpsemas seadistuses (ADVANCED SETUP).  Moduleerivas režiimis konfigureeritakse temperatuuri 
põhiseadistuses (BASE SETUP) ning möödaviigu asend/astmeteta mootor moduleerivad, et säilitada seadepunkti. 
Vabajahutuse funktsioon aktiveeritakse automaatselt. Sees/väljas möödaviik/astmeteta mootor töötab vastavalt 
alljärgnevale loogikale:   

 
Vabajahutus ALGAB kui järgnevad tingimused on TÕESED: Vabajahutus PEATUB kui järgnevad tingimused on TÕESED: 

 

Välistemperatuur (andur T1) on madalam, kui 
väljatõmbeõhu temperatuur (andur T2)  

Välistemperatuur (andur T1) on 
kõrgem kui 15°C  

Väljatõmbeõhu tempratuur (andur T2) on 
kõrgem kui 22°C. 

Välistemperatuur (andur T1) on kõrgem kui 
väljatõmbeõhu temperatuur (andur T2) 

Välistemperatuur (andur T1) on 
madalam kui 14°C. 

Väljatõmbeõhu temperatuur (andur T2) on 
madalam kui 20°C. 

 
 

Neid seadeid saab konfigureerida täpsemas seadistuses (ADVANCED SETUP).  
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5.3 Ülemineku funktsioon 
Kalorifeeride kütte ja jahutuse juhtimine 

 
 TAC5 kontroller võimaldab (kaks ühes) kütte- jahutuskalorifeeri või nii jahutus- kui küttekaliroifeeri juhtimist. Kalorifeerid on 
varustatud 3-tee klappidega.  Mõõdetud temperatuuri (toite- või väljatõmbeõhk, konfigureeritav) ja seadepunkti vahe 
määrab automaatse kütte või jahutuse käivitumise. Kui seade on varustatud (kaks ühes) kütte- jahutuskalorifferiga või nii 
jahutus- kui küttekalorifeeriga, peab konfigureerima vaid ühe seadepunkti: Mugav (sobilik) temperatuur. Neutraalne 
(temperatuuri) vahepiirkond hoiab ära jahutus- ning küttesüsteemi üksteisele vastutöötamise. Neutraalne (temperatuuri) 
vahepiirkond on lisatud mugavusseadepunktile aktiveerimaks jahutusfunktsiooni. Neutraalne temperatuurivahepiirkonda 
saab konfigureerida täpsemas seadistuses (advanced setup).  
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5.6 Külmumisvastane kaitse 
 

KÜTE  
 

Külmumisvastase kaitse funktsioon on alati aktiivne, 
juhul kui küttekalorifeer on korrektselt konfigureeritud 
toote seadistusel. Jälgimisfunktsioon kasutab 
temperatuuri andurit T4 integreeritud kalorifeeri (IBA) 
jaoks või temperatuuri andurit T7 välise kalorifeeri 

(EBA) jaoks. Funktsioon on aktiveeritud juhul kui kalorifeeri 
pinnatemperatuur langeb alla 5°C. Sellisel juhul 
aktiveeritakse pumba väljund ning 3- teee klapi väljund on 
100%. Kui peale 15 minutit pole pinnatemperatuur tõusnud, 
lülitab ventilatsiooniseade ennast välja ning käivitub 
külmumisvastane alarm.  

 
 
 

PLAATSOOJUSVAHETI 
 

On olemas kolm viisi, kuidas kaitsta plaatsoojusvahetit külmumise eest: 
 

1 - Vähendatud sissepuhkeõhuvool: 
Soojusvaheti on varustatud külmumisvastase anduriga heitõhul (T3). Kui heitõhutemperatuur 
(T3) on >1°C and <+5°C:  
• Õhuvoolu juhtimisrežiimil ja vajaduspõhisel juhtimisel, sissepuhke õhuvool moduleerib seadepunkti (AFn) 100% ja 33% 

(AFlow) vahel.  
           • Rõhujuhtimisrežiimi puhul moduleerib sissepuhkeõhu rõhk 100% ja 50% (AFlow) seadepunkti (AFn) vahel, kui         
             heitõhutemperatuur (T3) on <1°C, sissepuhkeventilaatorid peatuvad seniks kuni heitõhutemperatuur (T3) on >2°C 5 
minutit.  
 
2 - Moduleeriv möödaviik 

Moduleerivat möödaviiku juhitakse läbi heitõhutemperatuuri anduri (T3). Kui:  
• Heitõhu temperatuur (T3) >+1°C: möödaviik suletud või kontrollitud läbi vabajahutusfunktsiooni 
• Heitõhu temperatuur (T3) ≤ +1°C:    möödaviik moduleerib heitõhutemperatuuri (T3) olema kõrgem kui                 
                                                            +1°C.   
Vastav toiteõhu temperatuur langeb tänu madalamale õhuvoolule läbi soojusvaheti.  

3 - Elektriline eelkütte kalorifeer (lisatarvik): 
Juhul kui on paigaldatud ja konfigureeritud elektriline eelkütte kalorifeer (KWin), 
moduleerib ta heitõhu temperatuuriks +1°C.  

4 - Diferentsiaalrõhu mõõtmine (Külma kliima valik):  
Külma kliima korral (≥-20⁰C), on seade varustatud diferentsiaalrõhu anduriga soojusvahetil. Rõhu 
andur registreerib soojusvaheti rõhulangu, mis on külma tõttu liiga kõrge. Kriitilistes tingimustes peatub 
sissepuhkeõhuvool lühikeseks ajaks, et lubada sulamist. Esimeseks sammuks vältimaks külmumist on 
siiski punktid 1 ja 2. Sulatamisfunktsioon hakkab tööle siis, kui eelnevad külmumisvastased strateegiad 
pole olnud piisavad.  

 
 
 

Neid seadeid saab konfigureerida täpsemas seadistuses (ADVANCED SETUP). 
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5.7 Ajakava 
 

Kontroller lubab konfigureerida 6 ajavahemikku (kanalit). Iga nädalapäeva puhul saab 
valida kas AUTO töörežiimi (vastavalt ajavahemikele) või OFF.  

 

Iga ajavahemiku puhul saab valida:  

Õhuvoolu juhtimise režiimi puhul: õhuvoolu valides m³h K1 / m³h K2 / m³h K3 / OFF (stop) 

Võimsuse juhtimise režiimi puhul: võimsust valides %TQ K1 / %TQ K2 / %TQ K3 /OFF (stop) 

Vajaduspõhise juhtimise režiimi puhul: 

 
• ühe 0…10V signaaliga (vaikimisi) või kahe signaaliga kontrollimaks 

toiteõhuvoolu: side LS (nominaalse sideme protsent, cfr m³/h≡ 
Vmin and m³/h≡Vmax in setup OR cfr %TQ≡Vmin ja %TQ≡Vmax 
seadistuses) ja heitõhuvoolu määr sissepuhke õhuvoolu järgi. 

•  ühe 0…10V signaaliga sissepuhkeõhu ja ühe 0…10V signaaliga 
väljatõmbeõhu kohta (läbi täpsema seadistuse - advanced setup): 
üks side LS (protsent nominaalsest) toiteõhu ja üks side heitõhu 
tarbeks. 
 

Rõhujärgse juhtimisrežiimi puhul: 
 
• Kontstantne rõhk sissepuhke- või väljatõmbeõhul: rõhu seadepunkt 

(protsent nominaalsest seadepunktist) ja väljatõmbeõhuvoolu määr 
sissepuhkeõhuvoolu järgi.  

• Konstantne rõhk sissepuhke- ja väljatõmbeõhul: üks rõhu seadepunkt 
(protsent nominaalsest seadepunktist) sissepuhkeõhule ja üks 
seadepunkt heitõhule. 
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6.0 Kasutuselevõtt 
 
 
 
 

Inimese ja masina liidesel (HMI) on erinevaid võimalikke valikuid. HMI lubab juurdepääsu juhtimisparameetritele 
integreeritud kontrolleris. HMI ei sisalda endas programmeeringuid ning seetõttu pole kohustuslik.   

Võimalikud HMI-d: 
 
 
 

TACtouch puutetundlik ekraan - CID372096 
4.3” puutetundlikku kuvarit kasutatakse, kui on vajadus graafilise 
HMI järele. Puutetundlik kuvar on täielik graafiline seiresüsteem, 
kus kuvarid on intuitiivsed ning täielikud, tagamaks 
kasutajasõbraliku kogemuse.   

 
 
 
 

Asendilüliti (COM4) - CID010007 
Kõige algselisem liides kontrollimaks ComfoAir Maxi 
ventilatsiooniseadet on nelja positisooniga lüliti. See lüliti lubab 
kontrollida kolme konfigureeritud seadepunkti õhuvoolul (madal, 
keskmine ja kõrge) ning neljandas positsioonis on seade välja 
lülitatud.  
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6.1 Kasutuselevõtt TACtouch liidesega 
 
 
 

Käeshoitav terminal koosneb 4.3” puutetundlikust kuvarist, millel on 1.5 meetrine kaabel ühendamaks teda 
ventilatsiooniseadme juhtimispaneeliga.  Kui seda terminali ei kasutata 20 minutit, lülitab ta ennast automaatselt 
puhkerežiimile. Puutetundliku kontrollerit saab kasutada õues, ent peaks olema hoitud ilmastikukindlas kohas.  

Andmed: 
Opereerimistemperatuur: 0... + 50°C 
Kaabli maksimaalne pikkus: >100 m 
Kaitseklass: IP20 
Dimensioonid [mm]: 96,8x148,8x14,5 
Energiatarve: 120mA 

 

Pildi Haldus 
Esimesel käivitusel avaneb põhimenüü automaatselt. 
Vaata alapeatükki 6.1.3.  

 
 

BASIC SETUP 

LANGUAGE 

UNIT 
AIRFLOW REGULATION 
TEMPERATURE 

FIRE ALARM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avakuva. Vaata alapeatükki 6.1.1. 

Vaikimisi kuvatakse avakuva, kui pole mindud teistesse 
menüüdesse või valitud peamenüüs kasutaja poolt.  

N.B.!  Kujundi välimus varieerub vastavalt seadmele ning 
valitud funktsioonidele.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peamenüü. Vaata alapeatükki 6.1.2. 

Peamenüü on esitatud pöörleva rootormenüüna. Peale 
menüü-nupule vajutamist all vasakus nurgas avakuval, 
avaneb rootormenüü.  

Käivituspilt 
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6.1.1 Avakuva 
Avakuva näitab jooksvalt ventilatsiooniseadme kohta käivat 
põhiinformatsiooni ning on tavaliselt kuvatud kui pole valitud 
muud menüüd või kui see on valitud peamemüüst. 
Puutetundlik ekraan lülitub puhkerežiimile, kui pole kasutusel 
olnud 20 minutit. Piisab ekraanipuutest, et lahkuda 
puhkerežiimist.   
Põhiekraanil on järgnevad väljad: 
• Opereerimisrežiim 

Opereerimisrežiimid on STOP, Küte, Jahutus, 
Järelventilatsioon, Vabajahutus, Külmumisvastane kaitse 
(STOP, Heating, Cooling, Post ventilation, Freecooling, 
Frost protection). 

• Kuupäev ja kellaaeg 
• Aktiivsed häired (alarmid) 

See väli näitab aktiivseid häireid ja nende hulka. Vajutades 
väljale, kuvatakse detailsemat informatsiooni erinevate 
häirete kohta.   

• Menüü 
Juurdepääs peamenüüle, vaata alapeatükki 6.1.2  

• Vooskeem 
Kasutaja ei saa vooskeemi muuta, aktiveeritud valikute ja 
funktsioonide konfiguratsioon toimub läbi toote 
seadistamise (menüü). Kood ning spetsiaalne koolitus on 
soovitatav omamaks juurdepääsu sellele menüüle. 
Kujundid varieeruvad vastavalt ventilatsioooniseadme 
tüübile ning valitud funktsioonidele ja/valikutele. Vooskeemi 
sümbolid:  

 Opereerimisrežiim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Põhimenüü nupp      

 
 

  
 

 

 
Vooskeemid: 

 
Kalorifeer 
(suletud/avatud) 

 
 

Veekütte kalorifeer 
 
 

Jahutuskalorifeer 

 
Elektriline küttekalorifeer 

 
 

Kütte- jahutuskalorifeer  
 
 

ajamiga õhusulgurklapp 
(avatud/ suletud/avanemas) 

 
 

 
Plaatsoojusvaheti 

Aktiivsed häired 
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6.1.2 Peamenüü 
Peamenüü koosneb 7 ikooniga rootormenüüst. 

 
 
 

Control (Juhtimine) 
Kontrollmenüü lubab kasutajal muuta põhiparameetrid ja töös 
olemist.  
Seadet saab lülitada sisse/välja.  
Saab valida ventilaatori kiirust; kolm manuaalkiirust + üks 
automaatne kiirus. 
Saab muuta järelkütte ja -jahutuse ning vabajahutuse seatud 
punkte. 

 

Alarm (Häire) 
Häireid kuvatakse HMI põhikuvaril. Aktiivseid häireid võib 
näha selles menüüs. Kõiki häireid saab lähtestada.  
Viga saab avastada uurides funktsiooni või 
funktsioonikomponenti, millele on viidatud häiretekstis. Rohkem 
informatsiooni erinevatest häiretest on peatükis 8.0.  
Kui viga ei saa otsekohe parandada: 
 
Võtta arvesse, kas ventilatsiooniseade saab opereerida kuni 
viga on parandatud.  

 

Time schedule (Ajakava) 
Sisse-ehitatud taimer lubab kasutajal kontrollida 
ventilatsioooniseadme opereerimisrežiimi/aega. Teatud 
ülejuhtivad funktsioonid nagu näiteks väline taimer, suhtlus jne 
mõjutavad eelseadistatud juhtimisrežiime. Kontroller lubab 
konfigureerida 6 ajavahemikku (kanalit). 

 
 
 

Time and date (Aeg ja kuupäev) 
Saab seadistada ja muuta kuupäeva ja kellaaega. Taime 
võtab automaatselt arvesse liigaastad. Süsteem on 
seadistatud automaatsele üleminkule suve- ja talveajale 
vastavalt EL-i standardile.  

 
 
 

Time schedule (Ajakava) 
Saab sättida aegu ja päevi, mil ventilatsioonisüsteem 
töötab kiirel, keskmisel või aeglasel režiimil või on välja 
lülitatud. Iga päeva (esmasp – pühapäev) peale on kuus 
erinevat ajavahemikku, mida saab konfigureerida.  
 

 
 

Seasonal management (Hooajaline haldamine) 
 

Võimaldab kütte ja jahutuskalorifeeride ning suvise möödaviigu 
keelamist/ lubamist vastavalt aasta kalendrile. Programeeritud 
aegade vaheline aeg kalorifeerid, vabajahutus on välja lülitatud. 
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Basic Setup (Põhiseadistus) 
Põhilise seadistamise menüü juhatab kasutaja läbi 
ventilatsioonisüsteemi seadme kõige olulistemate 
seadistuste. Seda seadistamisprotseduuri kirjeldatakse 
detailsemalt alapeatükis 6.1.3.  

 
 
 
 

Readings (Näitajad) 
Režiimistaatus ning seadistused on loetavad selles 
menüüs. Kasutatakse jõudluskontrolliks ning üleüldiseks 
seadistuste ning energiakulu ülevaatuseks aga mitte 
seadistuste muutmiseks.  

 
 
 
 

Maintenance (Hooldus) 
Hooldusega seotud seadistuste konfiguratsioon. Saab 
konfigureerida hooldusmärguande intervalli ning filtri 
ummistushäiret.  
 

 
 
 
 
 

Advanced setup (Täpsem seadistamine) 
Kood ning koolitus on soovitatavad selle menüü 
kasutamiseks.

BASIC SETUP 

LANGUAGE 

UNITS 

AIRFLOW REGULATION 

TEMPERATURE

FIRE ALARM 
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6.1.3 Basic setup (Põhiseadistus) 
Kui ventilatsiooniseade alustab tööd esimest korda, näidatakse 
automaatselt kasutuselevõtu (commissioning) menüüd. 
Hooldustehnik peab seadme kasutuselevõtu kinnitama 
commissioning menüü lõpus. Peale kasutuselevõtu kinnitust ei 
näidata seda menüüd enam esimesena, aga jääb 
ligipääsetavaks läbi advanced setup-i. Vaata ka alapeatükki 
6.1.4.  

 

Language (Keel) 

Siin saab seada soovitud keele. Keele seadeid saab jooksvalt 
muuta Basic Setup menüüs. 

Seadistus          Valikud  
Keel Näidatud 

keeled 

           Tehase seadistus  
      
    Inglise keel 

 
 
 

Units (Seadmed) 

Siin saab määrata soovitud seadet. Seadme sätteid saab 
jooksvalt muuta basic setup (põhiseaded) menüüs. 

 

Seadistus Valikud      Tehase seadistus 
Seade m³/h l/s m³/h 

 

Airflow regulation (Õhuvoolu reguleerimine) 
Õhuvoolu reguleerimine. Soovitud töörežiimi saab seadistada siin. 
Seadistust saab muuta jooksvalt põhiseadistuste menüüs (basic 
setup menu). Olenevalt valitud funktsioonist, saab õhuvoolu 
seadistada kas (l/s, m³/h), rõhk (Pa), sisendi signaalitugevus (%) 
või võimsus (%). Nii õhuvoolu juhtimisel (airflow control) kui ka 
võimsuse juhtimisel (torque control) on võimalik kolm seadepunkti: 
madal, keskmine või kõrge.  

Seadistus                     Valikud                     tehevalikud 
Juhtimisrežiim  OFF 

Airflow 
Demand control 
Pressure 
Torque 

           Tehase seadistus 
        
         Airflow 

BASIC SETUP 

 
BASIC SETUP 

LANGUAGE 

UNITS 
AIRFLOW REGULATION 
TEMPERATURE

FIRE ALARM 

 
BASIC SETUP 

LANGUAGE 

UNITS 
AIRFLOW REGULATION 
TEMPERATURE

FIRE ALARM 

 
BASIC SETUP 

LANGUAGE 

UNITS 
AIRFLOW REGULATION 
TEMPERATURE

FIRE ALARM 
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 Pidev õhuvool  
Õhuvoolu juhtimiseks peab ventilatsioonisüsteem hoidma 
eelseadistatud õhuvoolu konstanti. Ventilaatori kiirus on 
automaatselt reguleeritud tagamaks vastav õhuvool isegi 
siis, kui filtrid hakkavad ummistuma, hajutid on blokeeritud 
jne. Väljatõmbe ventilaartor on allutatud juhtimisega 
sissepuhke ventilaatori järgi. Väljatõmbe ja sissepuhkeõhu 
rõhu omavahelist suhet saab konfigureerida, et tekitada 
üle, alla või balanseeritud rõhk. Seadmetel, mis omavad 
tagapoole kaardus ventilaatorit, saab konstantset 
õhuvoolu valida vaid siis, kui too seadmele on tellitud 
lisatarvikuna „Constant Air Kit“. Soovitud seadepunkt on 
eelseadistatud (l/s, m³/h). 

 
Vajaduspõhine juhtimine 
Soovitud õhuvoolu reguleeritakse vastavalt 0…10V sisendi 
signaalidele välisandurist nagu näiteks süsihappegaasi- või 
niiskusandur. Funktsiooni saab konfigureerida positiivse või 
negatiivse loogikaga. Suhet heitõhu- ja toiteõhurõhu vahel 
saab konfigureerida loomaks üle, ala või balansseeritud 
rõhk. Soovitud seadepunkt on eelseadistatud (l/s, m³/h). 
„Puhkeolek“ on seadme madalam käidumäär (näit. madala 
hõivatuse tõttu), mis aktiveeritakse läbi kiirus „III“. 

 

 
   Seadistus Valikud  Tehase 

seadistus 
  Õhuvool K1/K2/K3 0...max  

   Suhe heite/toiteõhk 5...999% 100% 
   Käivita rõhuhäire No 

Yes 
Yes 

DP 
Toiteõhk/heitõhk 

25...999Pa 200Pa   „Puhkeolek“   K3 10...100% 100% 

rõhuhäire jaoks 
Õhuvoolu häälestus (l/s, m³/h) 

   Käivita rõhuhäire No 
Yes 

Yes 

Rõhuhäire 
häälestus 

No 
Ye
s 

Yes DP 
Toiteõhk/heitõhk 
rõhuhäire jaoks 

10...999Pa 200Pa 

 Õhuvoolu häälestus (l/s, m³/h) 
Rõhuhäire häälestus        No                         Yes 
                                 

Võimsuse juhtimine 
Pideva võimsuse juhtimisrežiim lubab varieerida 
ventilaatori kiirust automaatselt, tagada varieeruv õhuvool 
vajaduspõhise juhtimisega süsteemides.  See töörežiim 
võib osaliselt asendada konstantse rõhu järgi juhtimist, 
juhul kui ei ole paigaldatud kanalirõhu andurit. Heitõhu 
ventilaator on nn tütarhalduse all. Suhet väljatõmbeõhu ja 
sissepuhke õhu rõhu vahel saab konfigureerida, et luua 
üle, ala või balansseeritud rõhk. Soovitud seadepunkt on 
eelseadistatud %. Võimsuse juhtimisrežiimi saab 
deaktiviseerida täpsemas seadistuses (advanced setup).  

 
Seade                        Valikud        Tehase seadistused 
                                          
                                                                             
Õhuvool K1/K2/K3 0...100% 
Suhe heite/toiteõhk 5...999% 100% 

Pidev rõhk 
Õhuvool varieeriub automaatselt et tagada konstantne 
rõhk kanalites. Kanalirõhku mõõdetakse välise 
kanalisisese rõhuanduriga, mis on ühendatud juhtpaneeli 
BUS kommunikatsiooni või analoog 0…10V sisendisse. 
Funktsiooni saab konfigureerida sissepuhkeõhul, 
heiteõhul või toite- ja väljatõmbeõhul. Esimesed kaks 
konfiguratsiooni juhivad teist ventilaatorite paari nn 
tütarhaldusega. Suhet heitõhu- ning toiteõhurõhu vahel 
saab konfigureerida loomaks üle, ala või balansseeritud 
rõhk. Häälestamine võimaldab automaatselt arvutatud 
rõhu seadepunkti, mis on määratud nominaalse õhuvoolu 
kaudu. „Puhkeolek“ on seadme madalam käidumäär (näit. 
madala hõivatuse tõttu), mis aktiveeritakse läbi kiirus „III“. 

Seade                          Valikud    Tehase seadistused 

Control Supply 
Exhaust 
Supply+Exhaust 

Supply 

Suhe heite/toiteõhk 5...999% 100% 
Puhkeolek    K3 10...100% 100% 
Rõhu häälestamine Via Airflow 

Via Pressure 
Airflow 

 Seadistus Valikud     Tehase         
   seadistus 

  Vmin 0...10V 1,0V 
  Vmax 
  m³/h ~Vmin       

   m³/h ~Vmax 
  Suhe heite/toiteõhk 

0...10V 
(l/s, m³/h) 
(l/s, m³/h) 
5...999% 

10,0V 
 
 

100% 
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Alusta 
referntsväärtuse 
seadistust  

Yes 
No 

Yes 
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Temperature (Temperatuur) 
Temperatuuri saab konfigureerida kas läbi sissepuhkeõhu või 
väljatõmbeõhu kontrolli. See funktsioon on vaikimisi konfigureeritud kui 
sissepuhkeõhu temperatuuri kontrollimine. Muutusi sellesse 
konfiguratsiooni saab teha täpsemas seadistamises (advanced setup), 
vaata alapeatükki 6.1.4. 

 
Seade          Valikud  Tehase seadistus 

T° heating 0...45°C 20,0°C 
T° Cooling 0...99°C 24,0°C 
T° Freecooling 0...99°C 15°C 

 
Fire Alarm (Tulekahju häire) 
Väline tulekahju avastamise süsteem on kasutusel, et kontrollida 
ventilatsioonisüsteemi seadet hädaolukorra puhul. Tulekahjuhäire 
funktsioon on aktiveeritud läbi digitaalse sisendi IN3.  

 

Seade         Valikud 
Sisend Normally open  
                                    Normally closed 
Toiteõhuvool 0...max 
Heiteõhuvool 0...max 

             Tehase seadistus 
Normally closed 

 
 

Periodic maintenance (Regulaarne hooldus) 

Sisse-ehitatud taimer hooldusmärguandeks, kui hooldusintervall on ületatud, 
kuvatakse hoolduse meeldetuletus.  

  Seade    Valikud  
3 kuu märguanne Yes 

No 
12 kuu märguanne Yes 

No 

Tehase seadistus 
No 

No 

 

Commissioning completed (Kasutuselevõtt läbi viidud) 

Kui kasutuselevõtt on olnud edukas ja seda on kinnitanud menüü, ei käivitu 
kasutuselevõtu menüü enam automaatselt.  

Seade       Valikud Tehase seadistus 

Kinnitus läbiviidud 
kasutuselevõtust 

Yes No 
No 

 
BASIC SETUP 

LANGUAGE 

UNITS 
AIRFLOW REGULATION 
TEMPERATURE 

FIRE ALARM 

 
BASIC SETUP 

LANGUAGE 

UNITS 
AIRFLOW REGULATION 
TEMPERATURE 

FIRE ALARM 

 
BASIC SETUP 

UNITS 
AIRFLOW REGULATION 
TEMPERATURE

FIRE ALARM 
PERIODIC MAINTENANCE 

 
BASIC SETUP 

AIRFLOW REGULATION 
TEMPERATURE 

FIRE ALARM 
PERIODIC MAINTENANCE 
COMMISSIONING COMPLETED 
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6.1.4 Advanced setup (Täpsem seadistamine) 
N.B.!  Selle menüü välimus ning sisu varieerub vastavalt 
ventilatsioonisüsteemi tüübile ning funktsioonile ja/või valitud sätetele. 
Kood ning koolitus on vajalik, et omada sissepääsu menüüsse.   

Tähelepanu: Seadistuse vahemikud enamikel funktsioonidel on 
defineeritud maksimaalse paindlikkusega. Tehase seade on 
soovitatav valik, sellest kõrvale kaldumine vajab põhjalikku 
kaalutlemist.  
 

 
Stop fan (ventilaator) 0...10V 
Funktsion kasutusel vaid siis, kui vajaduspõhine juhtimine on valitud 
põhiseadistusel. Selle funktsiooniga saab peatada ventilaator kui 
0…10V juhtimissignaal on alla või üle määratud seadepunkti. 
Kontrollsignaal on ühendatud analoogisisendisse K2.  

Seade  Valikud                       tee 
Stop if <Vlow No 

Yes 

Tehase seaded 
Yes 

Vlow 0...10V 0,8V
Stop if >Vhigh 
 No    
Yes 

Yes 

Vhigh 0...10V 10,0V 

Second 0...10V control signal (Teine 0…10V juhtimissignaal) 
Funktsioon kasutusel vaid siis, kui on valitud vajaduspõhise juhtimise 
funktsioon põhiseadistuses. Selle funktsiooniga saab aktiveerida eraldi 
0…10V juhtsignaal heiteõhule. Juhtsignaal on ühendatud 
analoogsisendiga K3. 

Seade Valikud             
0...10V on K3? No 

Yes 
Control Exhaust 

Supply 
 

Tehase seaded 
 
 
 
 

Pressure control (Rõhujärgne juhtimine)

Funktsioon kasutusel vaid siis, kui on valitud rõhujägse juthimise 
funktsioon põhiseadistuses. Saab muuta ventilaatori reaktsioonikiirust 
balansseerimaks konstantse rõhu süsteemi. Kõrgema seadistusega 
kiirem reaktsioonikiirus, madalamaga aeglasem reaktsioonikiirus. 
Süsteemi saab defineerida kas negatiivse või positiivse loogikaga. 
Negatiivse loogikaga langeb õhuvool, kui analoogsignaal K2 on > 
seadepunktist. 

Seade Valikud Tehase seaded 

Reaktsioonikiirus 0...10 10 
Loogika Positive 

Negative 
Negative 

ADVANCED SETUP 

 
ADVANCED SETUP 

STOP FAN WITH 0...10V 
2ND 0...10 CONTROL SIGNAL 
CONSTANT PRESSURE 

 
ADVANCED SETUP 

STOP FAN WITH 0...10V 
2ND 0...10 CONTROL SIGNAL 
CONSTANT PRESSURE 
SOFT STOP 

START TORQUE 

 
ADVANCED SETUP 

STOP FAN WITH 0...10V 
2ND 0...10 CONTROL SIGNAL 
CONSTANT PRESSURE 
SOFT STOP 

START TORQUE 

SOFT STOP 
START TORQUE 
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Stop fan when pressure alarm 
 (Ventilaatori peatumine rõhuhäire korral) 
Võimalik peatada ventilaatorid automaatselt rõhuhäire korral.  

Seade Valikud 
Stop ventilaatorid No 

Yes 

Tehase seaded 
No 

Start torque (Alustamisvõimsus) 
Võimalik muuta ventilaatori töö alustamisvõimsust. 

Seade Valikud Tehase seaded 

Start võimsus 0...100% 2% 

Deactivate softstop (Deaktiveeri softstop) 
Selle funktsiooniga on „OFF“ funktsioon deaktiveeritud. 

Seade Valikud 
Softstop Jah 

Ei 

Tehase seaded 
Ei 

 

Temperature (Temperatuur) 
Selles menüüs saab täpsemalt seadistada temperatuuri 
kontrolli parameetreid.  

Sisssepuhkeõhk – konstantse 
sissepuhkeõhutemperatuuri hoidmine arvestamata 
hoonete mahtu.  

Väljatõmbeõmbeõhk - konstantse temperatuuri hoidmine 
väljatõmbeõhukanalites (hoonetes) moduleerides 
sissepuhkeõhutemperatuuri.  

Mahu kontrollsignaali reaktsioonikiirust saab modifitseerida. 
Kõrgem seade võimaldab sujuvamat juhtimist, madalam 
seade kiiremat reageerimist kuid samuti üle reageerimise 
riski.  

Seade Valikud Tehase seaded 

Toiteõhu või 
sissetõmbeõhu 
temperatuuri kontroll?  

Supply 
Extract 

Supply 

Reaktsioonikiirus 1...10 1 
Sissepuhke õhk, min 0...20°C 15,0°C 
Sissepuhke õhk, max 16...50°C 28,0°C 
Stop ventilaator 
Sissepuhke õhu T°<5°C No No 

Yes 

 
ADVANCED SETUP 

2ND 0...10 CONTROL SIGNAL 
CONSTANT  PRESSURE 
STOP FAN 
START TORQUE 
DEACTIVATE SOFTSTOP 

 
ADVANCED SETUP 

CONSTANT PRESSURE 

STOP FAN 
START TORQUE 
DEACTIVATE SOFTSTOP 
TEMPERTURE 

 
ADVANCED SETUP 

CONSTANT PRESSURE 

DEACTIVATE SOFTSTOP 

TEMPERATURE 
BOOST 

POST VENTILATION 
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Boost 
Boostrežiimi saab kasutada sundimaks sissepuhke- ning 
väljatõmbeõhuvoolu kõrgemale seadepunktile, kui selleks 
vajalikud tingimused on olemas. Boostrežiimi saab aktiveerida 
ühendusega digitaalsesse sisendisse IN9 või läbi analoog 
0…10V juhtimissignaaliga ühendatud sisendiga K3. Boost 
seadepunkti eelseadistus on (l/s, m³/h).  

Seade Valikud 
Sisse- /väljatõmbeõhuvool 0...max 
Boost aktiveerimine Contact 

RH 

Tehase 
seaded 

 
Contact 

RH on / off 0...100% 60% / 40% 
Vmin/max RH on K3 0...10V 2,0V / 9,5V 
RH ~Vmin/max 0...100% 2% / 95% 

Post ventilation (Järelventilatsioon) 
Järelventilatsiooni funktsioon on kasutusel hoidmaks 
ventilaatoreid töös määratud aja möödumisel. See funktsioon 
on automaatselt aktiveeritud, kui küttekalorifeer on töös. 

Seade Valikud 
Aktiveerimine No 

Yes 

Tehase 
seaded 
No 

Aeg 0...9999sec 90sec 

 
ADVANCED SETUP 

DEACTIVATE SOFTSTOP 

TEMPERATURE 
BOOST 
POST VENTILATION 

EXTERNAL COILS 

 
ADVANCED SETUP 

TEMPERATURE 

BOOST 
POST VENTILATION 
INTERNAL COILS 

EXTERNAL COILS 
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Sisesed kalorifeerid  
Vesi- eelküttega kalorifeer 
Küttes eelnevalt välisõhku, on võimalik vältida niiskuse 
kondsenseerumist ventilatsioonisüsteemi välisõhu filtris, 
vähendada külmumisohtu soojusvahetis ning elimineerida 
riski, et rõhuandurid ning juhtimissüsteemid töötavad liialt 
madalal ümbritseval temperatuuril. Seadepunktiks on 
heitõhutemperatuur.  

 

Seade Valikud Tehase 
seaded 

Seadepunkt -9,9...99,9°C 1,0°C 
 

Elektriline eelküttega kalorifeer 
Küttes eelnevalt välisõhku, on võimalik vältida niiskuse 
kondsenseerumist ventilatsioonisüsteemi välisõhu filtris, 
vähendada külmumisohtu soojusvahetis ning elimineerida 
riski, et ümbritsev temperatuur langeb madalamale, kui 
lubatud miinimum. Elektriline eelkütte kalorifeer on 
tehasepaigaldatud ning -konfigureeritud. Elektriline 
eelküttega kalorifeer on alati eraldi elektritoitega ning oma 
pealülitiga.   

 
 
 
 
 

Vesi järelküttega kalorifeer 
Vesi- järelküttega kalorifeer on paigaldatud ja 
konfigureeritud tehases. 3-suunaline klapp ei ole 
paigaldatud ning peab olema paigaldatud ning 
kaabeldatud kohapeal. Kalorifeeri võimsust juhitakse 
proportsionaalselt tagamaks valitud töörežiimi poolt 
määratud temperatuuri.  

Seade Valikud Tehase 
seaded 

  

Seadepunkt -9,9...99,9°C 1,0°C 
PID - Proportional Band 0...100 5 

 

PID - Integral 0...100 30 
PID - Derivate 0...100 11 

 
Seade Valikud 
Töörežiim Exhaust 

Supply 

 
Tehase seaded 

Supply 

Elektriline järelküttega kalorifeer 
Elektriline järeküttekalorifeer on paigaldatud ning 
konfigureeritud tehases. Elektrilisel järelküttega kalorifeeril 
on alati eraldi eraldi elektritoitega ning oma pealülitiga. 
Kalorifeeri võimsust juhitakse proportsionaalselt tagamaks 
valitud töörežiimi poolt määratud temperatuuri. 

Seadepunkt -9,9...99,9°C 21,0°C 
Reaktsioonikiirus 1...10 5 

 
Seade 
 
Töörežiim 

Valikud 
Exhaust 
Supply 

Tehase 
seaded 
Supply 

Setpoint -9,9...99,9°C 21,0°C 
PID - Proportional Band 0...100 5 
PID - Integral 0...100 30 
PID - Derivate 0...100 11 

 
ADVANCED SETUP 

BOOST 
POST VENTILATION 
INTERNAL COILS 
EXTERNAL COILS 
INTERNAL COILS 
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Välised kalorifeerid  
Kalorifeeride konfiguratsioon 

Menüü lubab konfigureerida erinevaid väliseid kütte- või 
jahutuskalorifeeride kombinatsioone. 

 
Seade Valik 
Type None 

Hot water 
Cold water 
Hot & Cold water 
Reversible water 
Electric PWM 
Electric PWM + Cold water 
Water preheating 
Water preheating+postheating Water 
preheating+reversible 
Electric 0...10V 
Electric 0...10V + Cold water 

Vesi- järelkütte kalorifeer 

Tehase         
seade 

None 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektriline järelküttega kalorifeer 

Väline järekütte kalorifeer toimetatakse 
ventilatsioonisüsteemiseadmest eraldi ning ei ole tehases 
eelseadistatud. Nii kalorifeer kui ka 3-tee ventiil peavad 
olema paigaldatud kohapeal. Kalorifeeri võimsust 
juhitakse proportsionaalselt tagamaks valitud töörežiimi 
poolt määratud temperatuuri. Saab sätestada 
reaktsioonikiirust. Kõrgema seadistusega kaasneb 
suurem reaktsioonikiirus; madalama seadistusega 
aeglasem reaktsioonikiirus.  

Väline järelküttega kalorifeer toimetatakse erali 
ventilatsioonisüsteemiseadmest ning ei ole tehases 
eelseadistatud. Kalorifeer peab olema paigaldatud ja 
kaabeldatud kohapeal.  Kalorifeeri võimsust juhitakse 
proportsionaalselt tagamaks valitud töörežiimi poolt 
määratud temperatuuri. 

 

Seade Valikud 
Töörežiim Exhaust 

Supply 

Tehase 
seaded 
Supply 

Seadepunkt 0...99,9°C 21,0°C 
Reaktsioonikiirus 1...10 5 

Vesijahutuskalorifeer 
Väline järeljahutuskalorifeer toimetatakse 
ventilatsioonisüsteemiseadmest eraldi ning ei ole tehases 
eelseadistatud. Nii kalorifeer kui ka 3-tee ventiil peavad 
olema paigaldatud kohapeal. Kalorifeeri võimsust 
juhitakse proportsionaalselt tagamaks valitud töörežiimi 
poolt määratud temperatuuri.  

 

         Kombineeritud kalorifeer 
Väline kombineeritud kalorifeer toimetatakse eraldi 
ventilatsioonisüsteemiseadmest ning ei ole tehases 
eelseadistatud. Kalorifeer peab olema paigaldatud ning 
kaabeldatud kohapeal. Kalorifeeri võimsust juhitakse 
proportsionaalselt tagamaks valitud töörežiimi poolt 
määratud temperatuuri. 

 
Seade Valikud 
Töörežiim Exhaust 

       
Tehase    
seaded 

Supply 

Seade Valikud 
Aktiveeri ülemink No 

Yes 

Tehase 
seaded 
No 

Supply 

Seadepunkt 0...99°C 17,0°C 
Reaktsioonikiirus 1...10 5 

Neutraalne vahemik kõrge 0...+50°C 4K 
Neutraalne vahemik madal 0...+50°C 2K 

 
ADVANCED SETUP 

BOOST 
POST VENTILATION 
EXTERNAL COILS 
FROST PROTECTION 
FREECOOLING 

Seade 
 
Töörežiim 

Valikud 
Exhaust 
Supply 

Tehase 
seaded 
Supply 

Seadepunkt 0...+99°C 21,0°C 

PID - Proportional Band 0...100 5 
PID - Integral 0...100 30 
PID - derivate 0...100 11 
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Külmumisevastane kaitse 
Külmumisvastased plaat soojusvahetid 
Keskkonnas, kus sissetõmbeõhk võib olla hooti niiske, 
võib aktiveerida külmumisvastast funktsiooni, et 
kaitsta soojusvahetit külmumise suhtes.   
Eksisteerib neli strateegiat: toiteõhu mahu juhtimine, 
möödaviiku moduleerimine, eelkütte kalorifeerimahu 
moduleerimine, diferentsiaalrõhu mõõtmine (külma 
kliima strateegia).  
Kui ükski neist strateegiatest ei toimi, saab peatada 
ventilatsioonisüsteemiseade piirates minimaalset 
sissepuhkeõhutemperatuuri. Kui külmumisvastane 
tsükkel on aktiivne, on see kuvatud HMI-l. 
Konfigureeritavad temperatuurid on 
välistemperatuurid.  
 

  
 
 

Külmumisvastase kaitse tsükkel aktiivne 

 Külmumisvastase kaitse alarm 

Külmumisvastased kütte- ja jahutuskalorifeerid 

Vesikalorifeerid on alati kaitstud külmumise vastu 
külmumisvastase temperatuuri anduriga. See andur 
asetseb vesikalorifeeri pinnal. Kui vesikalorifeeri 
külmumisvastane andur registreerib temperatuuri, mis 
on madalam kui 4°C (vaikimisi), suletakse 
pumbaühendus ning 3-suunaline klapp avaneb 100% 
15 minutiks. Kui seade on töös, aktiveeritakse häire 
koheselt. Vesi eelküttega kalorifeeri korral viibib häire 
2 minutit. Kui külmumisvastased tingimused tekivad 
ajal, mil ventilatsioonisüsteemiseade ei ole töös, viibib 
häire 5 minutit.   

 
 
 
 
Seade                                   Valikud 

 
 

 
 
Tehase 
seaded 

 
Vabajahutus 
ComfoAIr Maxi tootevaliku möödaviiku saab konfigureerida 
vabajahutusele. Peamised parameetrid aktiveerimaks 
vabajahutusfunktsiooni on välistemperatuur (T1) ning 
sissetõmbeõhu (ruumi) temperatuur (T2).  Maksimaalse 
vabajahutuse võimalikkuse puhul on möödaviik 100% avatud. 
100% avatud möödaviik saab aktiveerida konfigureeritava 
vabajahutus-õhuvoolu.

T° Low 1...3°C +1,0°C 
T° High 1...5°C +5,0°C 

  

Stop supply airflow No 
Yes 

Yes 

Seade Settings 
range 

Factory 
setting 

Välis T° 0...27°C 0,0°C 
Sissetõmbe/Ruumi T° 6...28°C 22,0°C 
Toiteõhuvool (l/s, m³/h) 
Sissetõmbeõhuvool (l/s, m³/h) 
Möödaviiku juhtimine Frost protection 

Freecooling 
Frost protection & 
free cooling 

Freecooling 

Seade Valikud Tehase 
seaded 

Sisene küttekalorifeer -10...+10°C +4,0°C 
Väline küttekalorifeer -10...+10°C +4,0°C 
Väline jahutuskalorifeer -10...+10°C +4,0°C 

Sisene eelküttekalorifeer -10...+10°C +4,0°C 
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0-10V väljund 
Kontrolleril on standardina kahe konfigureeritava analoog 
0…10V väljundi funktsioon. Väljundid esindavad reaalset 
õhuvoolu (või võimsust) või reaalset rõhku, mida tekitab 
üks valitud ventilaatoritest.  

Modbus konfiguratsioon 
MODBUS RTU   kommunikatsioon nõuab täiendavat 
satelliitahelat (CID050043), mida kasutatakse 
kommunikatsiooni liidesena. Kasutatav sideprotokoll on 
MODBUS RTU, RS485. 

Seade Valikud Tehase 
seaded 

Seade Valikud Tehase 
seaded 

Väljund 1 Flow Fan 1 Flow Fan 1 Aadress 1...247 1 

Pressure Fan 1 
Flow Fan 2 
Pressure Fan 2 
Flow Fan 3 
Pressure Fan 3 
Flow Fan 4 
Pressure Fan 4 
Torque Fan 1 
Torque Fan 2 

Andmeedastuskiirus 1200 
4800 
9600 
19200 

Paarsus No 
Yes 

 
LAN konfiguratsioon 

9600 
 
 
 

No 

Torque Fan 3 
Torque Fan 4 

Väljund 2 Flow Fan 1 
Pressure rõhk 
Fan 1 
Flow Fan 2 

 
 

Pressure Fan 1 

MODBUS TCP/IP kommunikatsioon nõuab täiendavat 
satelliitahelat (CID 025072), mida kasutatakse 
kommunikatsiooni liidesena. Kasutatav sideprotokoll on ,, 
Modbus TCP/IP Etherneti võrgus üle keerdpaari 10 BASE 
T/100Base-TX IEEE 802.3. 

Pressure Fan 2 
Flow Fan 3 
Pressure Fan 3 
Flow Fan 4 
Pressure Fan 4 

Seade Valikud 
IP konfiguratsioon DHCP 

Manual 

Tehase 
seaded 
Manual 

Torque Fan 1 
Torque Fan 2 
Torque Fan 3 
Torque Fan 4 

IP aadress 192.168.1.1 
Netmask 255.255.255.0 
Gateway 0.0.0.0 

 Tööaeg 
Hoolduseesmärgil saab aktiveeridsa töötaimerid. Kui 
käivitatakse „hooldushäire aeg“ või „Peata ventilaator“, 
vastavat häiret näidatakse ning seade lülitub „OFF“ 
režiimile. 

Seade Valikud 
Reset timer No 

Yes 
Fan run time activation No 

Yes 
Display time No 

Yes 

Tehase 
seaded 
No 

No 

No 

Service alarm time 0...999999h 0h 
Stop fan 0...999999h 0h 
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7.0 Ennetav seadmehooldus 
 
 

Tähelepanu : enne käsitlemist ja/või sissepääsupaneeli avamist on kohustuslik seade välja lülitada ning 
eemaldada vooluvõrgust  kasutades pealülitit esipaneelil. Mitte eemaldada toitest, kui seade on töös. Juhul, kui 
on paigaldatud KWIn ja/või KWOut, on vaja ka need vastavalt eemaldada toitest. 

Regulaarne hooldus on hädavajalik garanteerimaks ventilatsiooniseadme hea toimimise ning pika tööea. Hoolduse 
tihedus sõltub seadme rakendusest ning keskkonna tingimustest, ent järgnevad on üldised juhised seadme 
hoolduseks: 

 
 
 

7.1 Kui seade töötab tavakonditsioonis.  
 

Vaheta filtrid välja asendusfiltrite komplektiga 
 
 

7.2  Iga kolme kuu tagant: 
 

-  Kontrolli, kas on teavitatud häiretest juhtimisseadmel. Häireteavituse puhul konsulteerida peatükiga, mis käsitleb tõrkeotsingut.  

-  Kontrollida filtrite ummistust. Juhtimisseade võimaldab määrata eelsätestatud „filtrialarmi“ läve. 
Vaheta filtreid kui vaja. Liialt ummmistunud filtrid võivad põhjustada alljärgnevaid probleeme: 

- Ebapiisav ventilatsioon 

- Ventilaatori töökiiruse liigne tõus 

- Mürasaaste 

- Liigne energiakulu (Energiakulu kasvab eksponentsiaalselt rõhulangusele tagamaks 
konstantset õhuvoolu) 

-  Filtreerimata õhk pääseb läbi soojusvaheti (ummistusoht) ventileeritavatesse ruumidesse. 
 

Nimekirja asendusfiltrite komplektidest iga seadme jaoks saab alla laadida kompanii koduleheküljelt. 
 
Ülevaatus ning seadmesisene puhastus 

•  Puhasta tolmuimejaga sinna kogunenud tolmu 

• Vaata üle ning puhasta õrnalt tolmuimejaga soojusvahetit, kui tarvis. Kasuta harja, et kaitsta soojusvaheti ribisid. 

• Eemalda kondensatsiooni plekid 

• ComfoAir Maxi seadmetel eemalda kogunenud vedelik konsensaadi vannist. 
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7.3 Iga 12 kuu tagant 

1. Rootorsoojusvahetite puhul kontrolli harjatihendeid ning mööda ümbermõõtu, mis on 
ühenduses raamiga.  

 

 
Kui tarvis, too harjatihendid lähemale vahetile, et tagada hea tihendus.  

2. Rootorsoojusvahetite puhul kontrolli ajamivöö pinget. Kui puudub pinge või ajamivöö on kahjustatud, võtke ühendust 
hooldusosakonnaga, et asendada ajamivöö. 

Ideaalolukorras peaks soojusvahetit puhastama pehme otsikuga tolmuimejaga, et vältida kahjustust 
õhukäikudele rootoris. Pööra rootorit käsitsi, et puhastada kogu pind. Kui soojusvaheti on põhjalikult määrdunud, 
saab teda puhastada suruõhuga.   

3. Plaat soojusvaheti seadmete puhul: 

• Tühjenda kondensaadi vann 

• Puhasta möödaviigu siseküljed. Et pääseda ligi möödaviigu sisemusele on teda vaja sundida lahti asendisse. Selleks 
toimige järgnevalt: asetage sild klemmide IN4 ja +12V vahele TAC5 juhtpaneelil. Möödaviik on nüüd avatud olenemata 
temperatuuri tingimustest.    

• Ära unusta eemaldamast silla eemaldamist klemmide IN4 ja +12V vahelt peale möödaviigu puhastust.  

• Alati puhasta vastassuunas õhuvoolule. 

• Hooldus peab alati toimuma vaid suruõhuga, pehme otsikuga tolmuimejaga või märja puhastuse puhul kas vee ja/või lahustiga. Enne 
puhastusega alustamist kata ümbritsevad funktsionaalsed osad, et neid kaitsta. Mitte kasutada lahustit, mis roostetab alumiiniumi või 
vaske.  

4. Ventilaatori hooldus: 

Kontrolli uuesti, et seade on vooluringist väljas ning ventilaatorid pole töös.  

Uuri ja puhasta ventilaatori tiivikuid, et eemaldada kogunenud mustus; tee kindlaks, et koristuse jooksul on säilitatud tiiviku balanss. 
(ära eemalda tasakaalustusklambreid). Kontrolli tiivikut tegemaks kindlaks, et tasakaalu pole rikutud. Puhasta või harja ventilaatori 
mootorit. Mootorit saab puhastada ka hoolikalt pühkides märja lapiga, mis on kastetud vette ja lahusesse. Puhasta ventilaatori 
ruumi, kui tarvis. Eemalda ventilaatorid, kui vajalik.  

5. Kontrolli seadme tihendeid: 

Tee kindlaks, et külje sissepääsupaneelid on täielikult suletud ning tihendid toimivad. Asenda, kui vajalik.   



COMFOAIR MAXI 

39 

 

 

 
 

8.0 Tõrkeotsing 
 
 

TAC5 juhtpaneel teavitab kasutajat 18 erinevast tõrkest 

Tõrked on jagatud automaatselt lähtestavateks ning mitte-automaatselt lähtestavateks 
tõrgeteks. Viimaste puhul on lähtestamine vajalik peale tõrke lahendamist.   

Iga tõrke korral kuvatakse täistekst kirjeldus kasutaja liidesel vastavalt tõrketüübile: 
 

- Kontaktrelee aktiveerimine (NC või NO contact) - AL 1 

- SAT3 OR1 aktiveerumine rõhuhäire korral juhul kui valikuline moodul SAT3 on paigaldatud.    

- “Alarm”, “Pa” ja “AF” aktiveeritud LED juhtimispaneelil.  

- Häire kasutajaliidesel. 

- Häire suhtlusel võrgustiku moodulitega juhul kui valikuline sidemoodul (Modbus RTU, 
MODBUS TCP/IP, and KNX) on paigaldatudTAC5 juhtimispaneeli.    

 
 

8.1 Tüüp 1: Häire viitab ventilaatori rikkele 
 

- Tingimused: 

- Põhjused: 

• Ventilaator Fx rike. Probleem tavaliselt põhjustatud ventilaatorimootorist. Juhul, kui probleem pole mootoris, võib rike olla põhjustatud 
sisemise (kontroll või elektri) kaabli või TAC5 ahela rikkest.  

 

- Tagajärjed: 
 

                                                                       Kuvatud HMI TACtouch-il 

Kuvatud tekst LED ALARM LED Pa 

B.11 Fan 1 failure  
 
 

PUNANE 

 
 
 

/ 
B.12 Fan 2 failure 

B.13 Fan 3 failure 

B.14 Fan 4 failure 

 
TAC5 juhtimispaneel 

AL1 relee O.R.1 LED ALARM LED AF Ventilaatorid 

Alarm / ON / peatatud 

Automaatne taaskäivitus: jah 
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8.2 Tüüp 2: Rõhuvariatsiooni häire 
 

- Tingimused: 

• Õhuvoolu juhtimise või vajaduspõhise juhtimise režiim. Seadmel peab olema ettepoole kaardus ventilaatorid või tagapoole kaardus 
ventilaatorid koos CA kit-ga.  

• Väline diferentsiaalrõhu andur ühendatud IN2 sisendisse.  

- Põhjused: 

• Rõhuhäire seadistamine õhuvoolu juhtimise või vajaduspõhise juhtimise režiimil. 

• Väline diferentsiaalrõhu andur ühendatud IN2 sisendisse on rakendunud 

- Tagajärjed: 

 
 
 
 

                                                                       Kuvatud HMI TACtouch-il 

     Kuvatud tekst LED ALARM LED Pa 

P.10 Pressure alarm - Supply air  
 

/ 

 
 

PUNANE P.20 Pressure alarm - Extract air 

S.40 Pressure alarm from Pressure Switch* 

 
 

TAC5 juhtimispaneel 

AL1 relee O.R.1 LED ALARM LED AF Ventilaatorid 

/ Suletud ON / Töös* 

Automaatne taaskäivitus: jah 

 
* Välja arvatud siis, kui staatus on muudetud täpsemas seadistuses.
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8.3 Tüüp 3: Häireteade rõhuandmete häälestamisel 
• Õhuvoolu juhtimise või vajaduspõhise juhtimise režiim rõhuhäire häälestamisel. Sel juhul peab seadmel 

olema ettepoole kaardus ventilaatorid või tagapoole kaardus ventilaatorid CA kit-ga.  

• Rõhujärgse juhtimise režiim: rõhuandmete häälestamisel läbi õhuvoolu  

- Põhjused: 

Võrdlusrõhku (Paref) ei ole võimalik tuvastada ning ventilaatorid peatatakse. 4 võimalust:  

1. Reaalne õhuvool < soovitud õhuvoolust: Soovitud seadepunkt on liiga kõrge (liiga suur 
rõhukaotus) maksimaalse võimaliku rõhu kohta soovitud õhuvoolu puhul vastava 
ventilaatori jaoks.  

2. Reaalne õhuvool > soovitud õhuvool: nõutavat nominaalset õhuvoolu 
häälestamaks rõhuhäiret pole võimalik saavutada, kuna ventilaator on jõudnud 
oma töötsooni madalaimasse piirväärtusesse. 

3. Väga ebastabiilne rõhk (pumpamine) 

4. Määratud õhuvooluni ei ole jõutud peale kolme minutit. 

Kui see juhtub rõhuhäire häälestamise puhul, on olemas kaks valikut: 

1. Teha mitte midagi: kontroller töötab ilma rõhuhäireta.  

2. Võetakse ette parandusmeetmed (muuta opereerimispunkt vastavaks ventilaatori töötsooniga, vähendades süsteemi rõhku, 
modifitseerides nominaalset õhuvoolu…) ning taaskäivitakse seadistustoiming. 

Kui see häire esineb määratud rõhu häälestamisel rõhu järgi juhtimise režiimil: peab võtma ette 
parandusmeetmeid (muuta opereerimispunkt vastavaks ventilaatori töötsoonile vähendades rõhku 
süsteemis, modifitseerides nominaalset õhuvoolu) ning taaskäivitama seadistustoiming.  

- Tagajärjed: 
 

Kuvatud HMI TACtouch-il 

Kuvatud tekst LED ALARM LED Pa 

P.20 Initialisation of the reference pressure - Unstable supply air pressure  
 
 
 
 
 

PUNANE 

 
 
 
 
 
 

/ 

P.21 Initialisation of the reference pressure - Unstable extract air pressure 

P.22 Initialisation of the reference pressure - Supply air flow too low 

P.23 Initialisation of the reference pressure - Extract air flow too low 

P.24 Initialisation of the reference pressure - Supply air flow not reached 

P.25 Initialisation of the reference pressure - Extract air flow not reached 

P.26 Initialisation of the reference pressure - Supply air flow too high - Min. limit of the motor 

P.27 Initialisation of the reference pressure - Extract air flow too high - Min. limit of the motor 

 
 

TAC5 control board 

AL1 relay O.R.1 LED ALARM LED AF Ventilaatorid 

ALARM / ON / Peatatud 

Automaatne taaskäivitus: ei 
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8.4 Tüüp 4: Häire osutab, et süsteem ei saa täita seadepunkti 
 

- Tingimused: 

- Põhjused: 

• Seadepunkti ei saa jõuda, kuna on saavutatud ventilatsiooni töötsooni ülemine või alumine limiit 

- Tagajärjed: 
 

                                                           Kuvatud HMI TACtouch-il 

Kuvatud tekst LED ALARM LED Pa 

S.11 “Constant Pressure” fan 1 - Measured pressure too high - Minimum air flow reached  
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNANE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 

S.12 “Constant Pressure” fan 1 - Measured pressure too low - Maximum air flow reached 

S.13 “Constant Pressure” fan 3 - Measured pressure too high - Minimum air flow reached 

S.14 “Constant Pressure” fan 3 - Measured pressure too low - Maximum air flow reached 

S.20 “Demand control” fan 1 - Air flow too low - Reduce the pressure on this fan 

S.21 “Demand control” fan 1 - Air flow too high - Minimum limit of the motor reached 

S.22 “Demand control” fan 2 - Air flow too low - Reduce the pressure on this fan 

S.23 “Demand control” fan 2 - Air flow too high - Minimum limit of the motor reached 

S.24 “Demand control” fan 3 - Air flow too low - Reduce the pressure on this fan 

S.25 “Demand control” fan 3 - Air flow too high - Minimum limit of the motor reached 

S.34 “Constant Air Flow” fan 3 - Air flow too low - Reduce the pressure on this fan 

S.35 “Constant Air Flow” fan 3 - Air flow too high - Minimum limit of the motor reached 

 
TAC5 juhtimispaneel 

AL1 relay O.R.1 LED ALARM LED AF Ventilaatorid 

/ / ON / / 

Automaatne taaskäivitus: jah 

 
 

8.5 Tüüp 5: Häire viitab juhtimisahela andmetõrkele 
- Tingimused: 

- Põhjused: 

• Üliolulised andmed on kadunud trükkplaadilt.  

- Tagajärjed: 
                                                               Kuvatud HMI TACtouch-il 

Kuvatud tekst LED ALARM LED Pa 

D.10 Programme Error  
 PUNANE 

 
/ 

D.20 Data Error 
 

TAC5 juhtimispaneel 

AL1 relay O.R.1 LED ALARM LED AF Ventilaatorid 

Alarm status / ON / Peatatud 

Automaatne taaskäivitus: ei 

- Lahendused: 

• Proovi täielikku andmelähtestamist (TOTAL RESET) täiendavas seadistamises (ADVANCED SETUP). Kui tõrge esineb endiselt, 
telli uus trükkplaat.
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8.6 Tüüp 6: Tulekahju häire 
 

- Tingimused: 

• Tulekahju häire sisend peab olema ühendatud tulekahju avastamise süsteemiga. 

- Põhjused: 

• Tulekahju häire sisendi IN3, mis on ühendatud tulekahju avastamise süsteemiga, aktiveerumine. IN3 saab konfigureerida töötamaks 
vaikimisi EI avatud ühendusele või NC, kui on vastavalt konfigureeritud täpsemas seadistuses (advanced setup).  

- Tagajärjed: 
 
 

                                                               Kuvatud  HMI TACtouch-il 

Kuvatud tekst LED ALARM LED Pa 

F.10 FIRE ALARM  
PUNANE 

 
/ 

F.11 End of the fire alarm 

 
 
 

TAC5 juhtimispaneel 

AL1 relee O.R.1 LED ALARM LED AF Ventilaatorid 

Alarmi staatus / ON / * 

 

 
 

* Ventilaatorid on peatatud vaikimisi tulekahju häire korral aga läbi täpsema seadistuse (advanced 
setup) on võimalik konfigureerida kindlaksmääratud toiteõhuvoolu (kontakt IN7 peab olema suletud) ja 
heiteõhuvoolu (kontakt IN8 peab olema suletud)  
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8.7 Tüüp 7: Hooldushäire 
 

- Tingimused: 

• Töötundide funktsioon peab olema aktiivne täpsemas seadistuses  

- Põhjused: 

• HOOLDUSHÄIRE: ventilaatori tööaeg (tundides) on ületanud konfigureeritava künnise  

• VENTILAATOR PEATAB TÖÖ: ventilaatori tööaeg (tundides) on ületanud konfigureeritava künnise. Häire peatab ventilaatorid. 

- Tagajärjed: 
 

                                    Kuvatud HMI TACtouch-il 

Kuvatud tekst LED ALARM LED Pa 

M.10 Maintenance 3 months  
 
 

PUNANE 

 
 
 

/ 
M.11 Maintenance 6 months 

M.21 Operating hours 

M.22 Operating hours - AHU off 

 
TAC5 juhtimispaneel 

AL1 relee O.R.1 LED ALARM LED AF Ventilaatorid 

Alarmi staatus / ON / 
Peatatud kui SERVICE 

STOP 
FAN* 

Lähtestamine läbi ventilaatori tööaja “fan run time” 
(TACtouch) või häiremenüü “alarm menu” (liides) 

 
* Välja arvatud juhul, kui staatus on muudetud täpsemas seadistuses.  

8.8 Tüüp 8: Häire viitab teabevahetuse lakkamisest TAC5 vooluringi ja HMI vahel  
 

- Tingimused: 

• Kasutajaliides on ühendatud 

- Põhjused: 

• Teabevahetuse lakkamine TAC5 vooluringi ja HMI vahel 

- Tagajärjed: 
 
 

Kuvatud HMI TACtouch-il 

Kuvatud tekst LED ALARM LED Pa 

CB COM ERROR PUNANE / 

 
 

TAC5 juhtimispaneel 

AL1 relee O.R.1 LED ALARM LED AF Ventilaatorid 

Alarmi staatus / / / / 

Automaatne taaskäivitus: jah 
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8.9 Tüüp 9: Häire viitab T° anduri T1/T2/T3 rikkele 
 

- Tingimused: 

- Põhjused: 

• Üks või enam T° anduritest T1/T2/T3 ühendatud TAC5  vooluringi ning paigaldatud soojusvahetile kuid 
ei tööta või ei ole ühendatud. Andurid on vajalikud tagamaks möödaviigu juhtimise ning 
külmumisvastase menetluse toimimise.  

- Tagajärjed: 
 

Kuvatud HMI TACtouch-il 

Kuvatud tekst LED ALARM LED Pa 

T.10 Sensor T1 disconnected  
 
 
 

PUNANE 

 
 
 
 

/ 

T.11 Sensor T1 short circuit 

T.20 Sensor T2 disconnected 

T.21 Sensor T2 short circuit 

T.30 Sensor T3 disconnected 

T.31 Sensor T3 short circuit 
 

TAC5 juhtimispaneel 

AL1 relee O.R.1 LED ALARM LED AF Ventilaatorid 

Alarmi staatus / ON / Peatatud 

Manuaalne taaskäivitus kohustuslik 

 
 
 
 

8.10 Tüüp 10: Häire viitab T° andur T4 rikkele 
 

- Tingimused: 

• Võimalik vaid sisemise vesi küttekalorifeeri (IBA) puhul. 

- Põhjused: 

• T° andurT4, mis asetseb kalorifeeril ja on ühendatud TAC5 vooluringi, on vigane (avatud vooluring või lühis) või ei ole ühendatud. Andur 
on kasutuses, et ennetada sisemise küttekalorifeeri külmumist. Sellisel juhul avatakse ettevaatusabinõuna 3-tee ventiil ning suletakse 
ringluspumba kontakt.  

- Tagajärjed: 

Kuvatud HMI TACtouch-il 

Kuvatud tekst LED ALARM LED Pa 

T.40 Sensor T4 disconnected  
PUNANE 

 
/ 

T.41 Sensor T4 short circuit 

 
TAC5 juhtimispaneel 

AL1 relee O.R.1 LED ALARM LED AF Ventilaatorid 

Alarmi staatus / ON / / 

Manuaalne taaskäivitus kohustuslik 

* välja arvatud juhul, kui staatus on muudetud täpsemas seadistuses (advanced setup).  
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8.11 Tüüp 11: Tühjenduspumba häire 
 

- Tingimused: 

• Ainult ComfoAir Maxi (Flat) puhul 

- Põhjused: 

• Kondensaadi tase on kõrgem, kui on määratud seadistuses 
(umb. 1.5 cm). Tõrge võib tekkida ka pumba rikkest või 
puudumisest.  

- Tagajärjed: 
 
 

Kuvatud HMI TACtouch-il 

Kuvatud tekst LED ALARM LED Pa 

R.10 Condensate tray full PUNANE / 

 
 

TAC5 juhtimispaneel 

AL1 relee O.R.1 LED ALARM LED AF Ventilaatorid 

Alarmi staatus / ON / 
Peatatud kui SERVICE 

STOP 
FAN 

 Automaatne taaskäivitus: jah 
 
 
 

8.12 Tüüp 12: Häire viitab T° andur T5 rikkele 

 
- Tingimused: 

• Ainult järelküttega, järeljahutusega või vabajahutusega soojendusrattaga või moduleeriva möödaviiku valikuga.  

- Põhjused: 

• T° andur T5, mis asetseb sissepuhkekanalis ning on ühendatud TAC5 vooluringiga on avatud vooluringiga 
või lühises. Andur on kasutusel reguleerimaks järelkütte- või järeljahutusfunktsiooni mugavus T° juhtimist 
T5-ga või juhtimaks sissepuhkeõhu temperatuuri kõrget ja madalat künnist juhul kui mugavus T° juhtimine 
on T2-l  

- Tagajärjed: 
 

Kuvatud HMI TACtouch-il 

Kuvatud tekst LED ALARM LED Pa 

T.50 Sensor T5 disconnected  
PUNANE 

 
/ 

T.51 Sensor T5 short circuit 

 
 

TAC5 juhtimispaneel 

AL1 relee O.R.1 LED ALARM LED AF Ventilaatorid 

Alarmi staatus / ON / / 

Manuaalne taaskäivitus kohustuslik 
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8.13 Tüüp 13: Häire viitab, et mugavus T° on liiga madal võrreldes seadepunkti T°-ga 
 

- Tingimused: 

• Ainult järelkütte valikuga 

- Põhjused: 

• Mugavus T° seadepunkti pole võimalik saavutada (reaalne T° madalam kui seadepunkt 15 minuti 
jooksul või 30 minuti jooksul juhul kui mugavus T°on T2-l T5 asemel samal ajal kui järelküte on 
maksimumis 

- Tulem: 
 

Kuvatud HMI TACtouch-il 

Text displayed LED ALARM LED Pa 

S.50 Post-heating - T° of the supply air too low PUNANE / 

 
 

TAC5 juhtimispaneel 

AL1 relee O.R.1 LED ALARM LED AF Ventilaatorid 

/ / ON / / 

Automaatne taaskäivitus: jah 
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8.14 Tüüp 14: Häire viitab soojusvaheti külmumisvastase kaitse hoiatusele 
 

- Tingimused: 

• Ainult järelkütte valikuga 

- Põhjused: 

•  Plaatsoojusvahetiga seadmete puhul: 

Külmumisvastane kaitse on valitud vaid elektrilise eelküttega kalorifeeride (KWin) või vesi eelküttega 
kalorifeeride (Bain) või moduleeriva möödaviigu puhul.  

KWin või BAin valikute puhul: Teatud õhu T°, mida mõõdetakse heitõhuvoolul peale soojuse taaskasutust 
viitab sellele, et sisemine elektriline KWin kalorifeer või väline vesi kalorifeer (BAin) on saavutanud oma 
limiidi. Sel juhul võib TAC5 kontroller võtta üle külmumisvastase funktsiooni toimimise. 

Kui  T° < määratud  T°-1,5°C rohkem kui 5 minutit: toite- ning heitõhuvoolu vähendamine 15 minutiks 33% 
võrra õhuvoolu järgse juhtimise puhul ning 25% võrra rõhu järgse juhtimise puhul. 

• Rootorsoojusvahetiga seadmete puhul: 

Kui välistemperatuur (T1 andur) on madalama näitajaga kui külmumisvastane temperatuur (T°AF, -9°C 
vaikimisi),  vaibub rootorsoojusvaheti kiirus vältimaks külmumist. 

Juhul kui T1 ≥ T°AF vähemalt 5 minutiks, tõstab rootorsoojusvaheti töökiirust nominaalse pöördekiiruseni. 

- Tagajärjed: 
 
 

                                                                 Kuvatud HMI TACtouch-il 

Kuvatud tekst LED ALARM LED Pa 

A.10 Anti-freeze - Reduced air flows PUNANE / 

 
TAC5 control board 

AL1 relee O.R.1 LED ALARM LED AF Ventilaatorid 

/ / ON ON / 

Automaatne taaskäivitus: jah 
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8.15 Tüüp 15: Häire viitab külmumisvastase kaitse hoiatusele – ventilaatorite peatumise T° 

- Tingimused: 

• Külmumisvastane kaitse on valitud vaid elektrilise eelküttega (KWin) või vesi eelküttega (BAin) võio moduleeriva 
möödaviigu plaat soojusvahetiga seadmetel. 

- Põhjused: 

KWin või BAin valikute puhul: teatud õhu T° KWin või BAin valikute puhul: Teatud õhu T°, mida mõõdetakse 
heitõhuvoolul peale soojuse taaskasutust viitab sellele, et sisemine elektriline KWin kalorifeer või väline vesi 
kalorifeer (BAin) on saavutanud oma limiidi. Sel juhul võib TAC5 kontroller võtta üle külmumisvastase 
funktsiooni toimimise. 

Kui  T° < -5°C 5 minutiks, peatuvad ventilaatorid. 

• Moduleeriva möödaviiku külmumisvastase kaitse korral (« A-FREEZE » or « AF+FREECOOL » täpsemas seadistuses - 
advanced setup), viitab see häire, et sissetõmbeõhu temperatuur soojusvaheti väljundil (T3 andur) ei ole ületanud  
1°C 15 minuti jooksul peale möödaviigu 100% avanemist.  

- Tagajärjed: 
 
 
 
 

Kuvatud HMI TACtouch-il 

Kuvatud tekst LED ALARM LED Pa 

A.11 Anti-freeze - Fans stopped PUNANE / 

 
 

TAC5 juhtimispaneel 

AL1 relay O.R.1 LED ALARM LED AF Ventilaatorid 

Alarmi staatus / ON Vilkuv Peatatud 

Manuaalne taaskäivitus kohustuslik 
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8.16 Tüüp 16: Häire viitab soojusvaheti pöördekiiruse rikkele. 
 

- Tingimused: 

• Ainult rootorsoojusvahetiga seadmete puhul 

- Põhjused: 

• Häire viitab, et pöördekiirus on 15% madalam või kõrgem kui seadepunkti kiirus rohkem kui 5 
minutiks. 

- Tagajärjed: 
 
 

Kuvatud HMI TACtouch-il 

Kuvatud tekst LED ALARM LED Pa 

B.30 Speed of rotation of the exchanger incorrect PUNANE / 

 
 

TAC5 juhtimispaneel 

AL1 relee O.R.1 LED ALARM LED AF Ventilaatorid 

Alarmi staatus / ON / Peatatud 

Manuaalne taaskäivitus kohustuslik 

 
 
 

8.17 Tüüp 17: Häire viitab, et mugavus T° on liiga kõrge 
võrreldes seadepunkti T°-ga 

 
- Tingimused: 

• Vaid järeljahutusvalikuga  

- Põhjused: 

• Mugavustemperatuuri seadepunkti T°  The comfort T°  ei saavutatud (tegelik  T° madalam kui 
seadepunkt 15 minutit või 30 minutit kui mugavustemperatuur on määratud T2 mitte T5 alusel, 
kui järeljahutus on maksimaalse võimsusega rakendudud). 

- Tagajärjed: 
 
 

Kuvatud HMI TACtouch-il 

Kuvatud tekst LED ALARM LED Pa 

S.60 Post-cooling - T° of the supply air too high PUNANE / 

 
 

TAC5 juhtimispaneel 

AL1 relee O.R.1 relay of SAT3 LED ALARM LED AF Ventilaatorid 

/ / ON / / 

Automaatne taaskäivitus: jah 
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8.18 Tüüp 18: Häire viitab, et toiteõhu T° on liiga madal 
 

- Tingimused: 

• Vaid järelkütte või jahutusvalikuga 

- Põhjused: 

• Häire annab teada, et toiteõhu temperatuur (T5) on madalam kui 5°C. Ventilaatorid peatavad töö 
üheks minutiks. Häiret saab konfigureeridas läbi täpsema seadistuse (advanced setup) ning ei ole 
töös vaikimisi. 

- Tagajärjed: 
 
 

Kuvatud HMI TACtouch-il 

Kuvatud tekst LED ALARM LED Pa 

S.50 Post-heating - T° of the supply air too low  
PUNANE 

 
/ 

S.60 Supply air T° too low - Fan stopped 

 
TAC5 juhtimispaneel 

AL1 relee O.R.1 LED ALARM LED AF Ventilaatorid 

Alarmi Staatus / ON / Peatatud 

Manuaalne taaskäivitus kohustuslik 

 
 
 
 

8.19 Tüüp 19: Häire viitab vesikalorifeeri külmavastase kaitse hoiatusele 
- Tingimused: 

• Vaid sisemise vesi järelküttega kalorifeeri (IBA) või välise küttekalorifeeri (EBA) puhul.  

- Põhjused: 

• Viitab sellele, et külmumisvastane vesikalorifeeri temperatuur on madalam kui 4°C (konfigureeritav 
läbi täpsema seadistuse - advanced setup, on oluline vähendada vastavat seadistust BAin 
kalorifeeril, kui vedelikus on antifriis). 3-suunaline klapp avaneb automaatselt 100% 15 minutiks ning 
küttenõudlusühendus on suletud (väljund SAT3 O.R.3) 

Kui ventilatsiooniseade on töös, saadetakse häire peale 2 minutit eelkütte kalorifeerile ning kohe 
peale seda teistele; kui ventilatsiooniseade ei ole töös, saadetakse häire peale 5 minutit. 

 

Kuvatud HMI TACtouch-il 

Kuvatud tekst LED ALARM LED Pa 

A.40 Anti-freeze protection of the internal post-heater (IBA)  
 
 
    PUNANE 

 
 
 

/ 
A.41 Anti-freeze protection of the waterborne post-heater (EBA+) 

A.42 Anti-freeze protection of the waterborne post-cooler (EBA-) 

A.43 Anti-freeze protection of the waterborne reversible coil (EBA+-) 

 
TAC5 juhtimispaneel 

AL1 relee O.R.1 LED ALARM LED AF Ventilaatorid 

Alarmi Staatus / ON / Peatatud 

Manuaalne taaskäivitus kohustuslik 
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8.20 Tüüp 20: Häire viitab moduleeriva möödaviigu valele asendile võrreldes 
soovitud asendiga.    
- Tingimused: 

• Plaatsoojusvahetiga ning moduleeriva möödaviiguga seadmed 

- Põhjused: 

• Häire viitab, moduleeriv möödaviik ei ole jõudnud soovitud asendisse 10 sekundi jooksul. Kõige tavalisem põhjus selleks on 
kahjustatud asendi andur möödaviigu ajamil ning see nõuab väljavahetamist. Muud põhjused võivad olla kahjustatud juhtimispaneeli 
väljund, viidates paneeli väljavahetamisele, või mehaaniline takistus, mida saab kinnitada möödaviiku visuaalse ülevaatusega 

- Tagajärjed: 
 

Kuvatud HMI TACtouch-il 

Kuvatud tekst LED ALARM LED Pa 

B.20 Position of the modulating bypass incorrect PUNANE / 

 
 

TAC5 control board 

AL1 relee O.R.1 LED ALARM LED AF Ventilaatorid 

Alarmi Staatus / ON / Peatatud 

Manuaalne taaskäivitus kohustuslik 

 
 
 

8.21 Tüüp 21: Häire viitab, et on aeg hooldada filtreid 
 

- Tingimused: 

• Peamise seadistuse parameeter filtri lähtestamine „Filter Resets“ peab olema >0 

- Põhjused: 

• Häire viitab, et on aeg hooldada filtreid 

- Tagajärjed: 
 

Kuvatud HMI TACtouch-il 

Kuvatud tekst LED ALARM LED Pa 

FILTERS ALARM PUNANE / 

 
 

TAC5 control board 

AL1 relay O.R.1 LED ALARM LED AF Fans 

/ / ON / / 

Automaatne taaskäivitus: läbi spetsiaalse lähtestamise 
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8.22 Tüüp 22: Häire viitamaks, et külmumisvastane protsess on aktiivne 
 
 

- Tingimused: 

• Vastuvoolusoojusvahetiga ventilatsioniseade 

- Põhjused: 

• Jää plaat soojusvahetis tekitab rõhulanguse, mis on liiga kõrge käimasoleva õhuvoolu kohta. Selle tajumine nõuab Modbus 
rõhuanduri asetust soojusvahetile ning ventilaatorikiiruse moduleerimist, mis põhineb õhuvoolul mitte võimsusel.  

• Kui rõhuanduri kasutus pole võimalik, kontrollitakse sissepuhkeõhu T°  ning kui see langeb alla 11°C, 
siis võetakse seda kui näitajat, et jää on vähendanud soojusvaheti tõhusust.   

- Tagajärjed: 
 
 

                                                                 Kuvatud HMI TACtouch-il 

Kuvatud tekst LED ALARM LED Pa 

A.20 Defrost PUNANE / 

 
 

TAC5 juhtimispaneel 

AL1 relee O.R.1 LED ALARM LED AF Ventilaatorid 

/ / ON ON Toide peatatud 

Automaatne taaskäivitus: jah 
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8.23 REC Tabel 
Juhtpaneelil kasutatakse“REC type” defineerimaks seadme tüüpi. Kui vahetatakse välja juhtimispaneel, peab REC type 
olema konfigureeritud toote seadistuse menüüs. Toote seadistuse menüüd kasutatakse, et võimaldada spetsiifilisi 
funktsioone või mofitseerida tehase seadeid. Seda peab läbi viima akrediteeritud tehnik. Kood ning vastav koolitus on 
kohustuslikud, et omada juurdepääsu sellele menüügrupile. Allolev tabel kehtib TAC5 kontrollerite generatsioonile.  

 
 
 

  SEADE SUURUS TAC5 DG TAC5 DT 

ComfoAir Maxi 
FW 

800FW 885321 / 

1200FW 885101 / 

2000FW 885102 / 

3000FW 885103 / 

4000FW 885104 / 

5000FW 885105 / 

6000FW 885106 / 

ComfoAir Maxi 
Flat FW 

450FW 886130 / 

600FW 886271 / 

1000FW 886102 / 

1300FW 886268 / 

1600FW 886103 / 

2000FW 886104 / 

ComfoAir Maxi 
Top FW 

800 FW 887105 / 

1200 FW 887101 / 

2000 FW 887102 / 

ComfoAir Maxi 
(composite) 

800 / 885548 

1050 / 885500 

1350 / 885522 

1650 / 885502 

1850 / 885504 

2300 / 885506 

2500 / 885508 

3000 / 885510 

3200 / 885512 

4700 / 885514 

6300 / 885516 

7100 / 885518 

 

SEADE SUURUS TAC5 DG TAC5 DT 

ComfoAir Maxi 
Flat 

(composite) 

550 / 886500 

650 / 886502 

1050 / 886504 

1450 / 886506 

1850 / 886508 

2200 / 886518 

2600 / 886510 

2900 / 886512 

3300 / 886514 

3700 / 886516 

ComfoAir Maxi 
Top (composite) 

950 / 887500 

1500 / 887502 

1900 / 887504 

2550 / 887506 

2850 / 887508 

3700 / 887510 
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9.0 Parameetrid/Kasutuselevõtu leht 
Palun sisestada kõik seaded, mis vastavad seadme paigadusele tabelisse. Palun hoida seda dokumenti 
käepärast, kui on tarvis teavitada probleemist.  

 
9.1 Põhiparameetrid peale kasutuselevõttu  
 

1 
ComfoAir Maxi mudel: 

 
2 

O Pidev õhuvool O Pidev võimsus 
Juhtimisrežiim: 

O Vajaduspõhine  O Pidev rõhk 

 
 

3 

 
 

Pidev õhuvool: 

K1 = 

K2 = 

K3 = 

O [m³/h] O 

[m³/h] O 

[m³/h] 

% Torque 

% Torque 

% Torque 

O [l/s] 

O [l/s] 

O [l/s] 

 

 
 

4 

 
 

Pidev võimsus: 

K1 = 

K2 = 

K3 = 

 

 

 

 
 
 

5 

 
 
 

Vajaduspõhine: 

Vmin = V 
 

Vmax = V 
 

m³h / %TQ Vmin = O 
 

m³h / %TQ Vmax = O 
 

% on K3 = % 

 
 
 
[m³/h] 

[m³/h] 

 
 
 

O [l/s] 

O [l/s] 

 

 
6 

 
Pidev rõhk: 

Seade  Pa = O 
 

% on K3 = % 

[V] O [Pa]  

7 heiteõhu / toiteõhu suhe: % 

 
 
 

8 

 
 

Rõhuhäire 
(mitte 
rõhujärgne 
juhtimisrežiim) 

O Jah 
Aktiveeritud? 

O Automaatne 

Seadistuse häälestus: 

          Sissepuhkeõhk: O 
 

         Väljatõmbe õhk: O 

 
 
 
 
 
[m³/h] 

[m³/h] 

O 

O 

 
O [l/s] 

O [l/s] 

Ei 

Manuaalne 

 
O [Pa] 

O [Pa] 

9 KWin valik: T° KWin = °C 
  

10 KWout valik: T° KWout = °C 
  

11 IBA valik: T° IBA = °C 
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9.2 Muudatuste märkimine 
 

Sisesta informatsioon, kui parameetrite seadeid on muudetud (kasuta vaid ühte rida parameetri kohta): 
 

Parameetri nimi Seadistus 
enne 

muutmist 

Muutus #1 
seadistus 

Muutus #1 
kuupäev 

Muutus #2 
seadistus 

       Muutuse #2 
       kuupäev 
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EC-MÄRGISELE VASTAVUSDEKLARATSIOON 
Ettevõte: P Lemmens Company S.A. 

Aadress:  Parc-industriel de Sauvenière 102 Chaussée de Tirlemont 
B5030 Gembloux 

 

Deklareerib käesolevaga: 

Järgneva tootevalik: GLOBAL PX (TOP) / GLOBAL RX (TOP) / GLOBAL LP / 
CLASS UNIT / MURAL 

 
Vastab masinaid käsitleva direktiivile 2006/42/EC (LVD kaasa arvatud) 

Ühtlasi vastab ka järgnevate EC direktiivide asjakohastele nõuetele: 

2014/30/EU                           EMC 

2009/125/EC                         Ökodisain (Regulatsioon nr 1253/2014 – LOT 6) 

2011/65/EU                           RoHS 2 (kaasa arvatud muudatus 2015/863/EU – RoHS 3) 
 

Tehnilise toimiku koostamiseks volitatud: 

Nimi: Nicolas Pary 

Aadress:  Parc-industriel de Sauvenière 102 Chaussée de Tirlemont 
B5030 Gembloux 

 
Allkiri: 

Koht ja aeg: Gembloux 2020-04-07 
 

Allkiri:  

Nimi: Jean-Yves Renard Position: R&D 

Director 
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