
NO

RF KONTROLL-MODULER

INSTALLASJON
BRUK OG HÅNDTERING

RGJ-VCE-RF-VS
RGJ-VCE-RF-E

2
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1. FØR DU STARTER

Les delen Sikker bruk av luftporter, hvor du !nner alle instruksjonene for sikker og riktig bruk av produktet før 

installasjon.

Erklæring om samsvar 
Erklæringen om samsvar for RF-kontrollmodulen er en del av erklæringen om samsvar for ESSENSSE luftporter.

Erklæringen om samsvar !nnes på www.2vv.cz.

   IKKE OVERSE

ESSENSEE luftporter er utstyrt med et universalt tilkoblingsgrensesnitt.
ESSENSEE luftporter kan kontrolleres ved bruk av en av de følgende kontrollmodulene.
RF-kontrollmoduler er et nødvendig tilbehør for VCE... luftporter og må bestilles separat.
Luftporten er koblet til kontrollmodulen med „hurtigkoblere (TYCO)“

Symbol Betydning

OBS!

IKKE OVERSE!

DU TRENGER

TEKNISK INFORMASJON

Advarsel eller melding

Viktige instruksjoner

Praktiske tips og informasjon

Mer detaljert teknisk informasjon

Henvisning til en annen del/seksjon 
av brukerhåndboken
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2. UTPAKKING

3. HOVEDDELER

2.1 SJEKK LEVERANSEN

3.1 RF-KONTROLLMODUL

Typer RF-kontrollmoduler:

• RGJ-VCE-RF-VS  - Passer for VCE-xx-V,S

1x

1x
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• RGJ-VCE-RF-E  (passer til alle modeller med en elektrisk varmeveksler VCE-xx-E(G,F))

3. HOVEDDELER

3.2 OVERSIKT OVER RF-KONTROLLMODULENS FUNKSJONER

Type luftport Uten en varmeveksler
 (VCE-xx-S)

Med en vannvarmeveksler 
(VCE-xx-V)

Med et elektrisk 
varmeapparat

(VCE-xx-E)

Kontrollmodul RGJ-VCE-RF-VS RGJ-VCE-RF-E

Type kontroll Wireless (RF)

Vifte 3 temponivåer 3 temponivåer 2 temponivåer

Regulering av elektrisk 
varmeapparat - - Päällä/pois

Regulering av vannvar-
meveksleren - - -

Dørbrytermodus På/av På/av På/av

Indikator for driftsstatus LED LED LED

Etterkjøling av det elek-
triske varmeapparatet N/A N/A 30 SEC
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1. Fjern bunndekselet:

2. Fjern designersidepanelet på siden til motoren:

3. Bruk M5 unbrakonøkkel til å skru ut skruene og �erne  
mellomskillet av porten

4. Trekk tilførselskablene gjennom:

• dra en tilstrekkelig lengde av strømkabelen inn i enheten
• dra kablene for ekstrautstyr gjennom, om det brukes

5. Sett passende reguleringsmodul inn i enheten

4. INSTALLASJON

 DU TRENGER

M5 unbrakonøkkel
Utløperforbindelse på minst 20 cm

  OBS!

• Installasjon må utføres av en profesjonelt opplært elektri-
ker. Alle nasjonale forskrifter og direktiver må overholdes.

• De elektriske diagrammene som !nnes på produktet ersta-
tter diagrammene som presenteres i denne håndboken!

• Før installasjon, sjekk at beskrivelsen av terminalklemmene 
samsvarer angivelsen til diagrammet for elektrisk tilkob-
ling. Om du er i tvil, kontakt leverandøren og under koble 
under ingen omstendighet til luftporten!

• Strekk aldri hånden inn i luftporten med mindre hoved-
strømforsyningen er slått av!

  TEKNISK INFORMASJON

Luftporten er koblet til kontrollmodulen med „TYCO hurtig-
koblere“
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4.1 DIAGRAM FOR RF-REGULERING

4. INSTALLASJON
R
G
J
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4. INSTALLASJON
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4.2 KONTROLLPANEL

4.2-1 Tilkobling av !ernkontrollen

Fjernkontrollen trenger ikke å pares, den er allerede fabrikkinnstilt. Fjernkontrollen drives av 12V batteri (LR23A). (Batterier leveres 
med produktet). Det er mulig å koble til (pare) opp til 60 enheter til en enkelt kontroll. Radiosignalets rekkevidde er opp til 30 meter 
i åpent område.

ON/OFF

ON/OFF

4. INSTALLASJON



45

5. EKSTERNT EKSTRAUTSTYR

5.1 TILKOBLING AV EKSTERNT EKSTRAUTSTYR

  IKKE OVERSE!

• Under tilkobling av eksternt ekstrautstyr, må luftporten være koblet fra hovedstrømforsyningen.
•  Alle eksterne kontrollkomponenter må kobles til i henhold til det elektriske diagrammet.
•  Koblinger må kobles til den elektriske tavlen med passende kraft og alltid loddrett i forhold til fundamentet.

5.1-1 DS Dørkontakt

 TEKNISK INFORMASJON

- Passer for alle RF-reguleringer
- Isolert koblingskontakt med maks. spenning på 230V., 6A
- IP67, kan kobles til som en koblingskontakt eller brytekontakt

Koblinger på RF-kontrollmoduler: DS / DS  

  OBS!

Ikke levert med produktet.

5.1-2 Termostatventil – TV1/1

  TEKNISK INFORMASJON

- Termostatventil for regulering av vannvarmeveksleren
– Passer til alle portmodeller med en vannvarmeveksler 
- Virker uavhengig av styreelektronikken

  OBS!

Ikke levert med produktet.

Romtermostat - TER-P

                                                          
                                                            TEKNISK INFORMASJON

                                                                        - Romtermostat for regulering av varming
                                                                        - Kabel - To lederkabler med diameter på 1,5 mm. 230 V / 50Hz

                                                                        Kun for RGJ-VCE-RF-E-kontrollmoduler!
                                                                           Koblinger på RF-kontrollmoduler: Th / Th

    
             

 OBS!

Ikke levert med produktet.
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6. Å SLÅ PÅ FOR FØRSTE GANG

  IKKE OVERSE!

Sjekk det følgende før oppstart av luftporten med en RF-kontrollmodul:

• Glemte du noe verktøy eller gjenstander inne i porten som kan skade den?
• Er passende mengde elektrisk e!ekt tilgjengelig, og om så, er varmtvann nødvendig i tillegg?
• Lukket du luftporter skikkelig?
• Ble kontrollmodulen riktig tilkoblet?
• Har porten passende strømsikring i henhold til gyldige normer?

Les nøye gjennom det følgende kapittelet før du kobler til porten.

7.1 BESKRIVELSE AV REGULERINGEN OG KONTROLLENE

Luftgardin uten oppvarming:

Start enheten ved å trykke på  knappen på #ernkontrollen. Du kan bruke hastighetsknappen  for å øke eller minske  

viftehastighet. Den valgte hastigheten vises ved lysene på det integrerte kontrollpanelet. Slå av ved å bruke knappen  .

Luftgardin med el. varmer:

Start enheten ved å trykke  på knappen på #ernkontrollen. Du kan bruke hastighetsknappen  for å øke eller  minske 

hastigheten på viften. Bruk  knappen for å velge om viften skal være på eller av. Driften av viften og den elektriske varmeren 

vises ved lys på det integrerte kontrollpanelet. Slå enheten av ved å bruke  knappen. Når enheten blir slått av, vil apparatet au-

tomatisk utføre en etterkjøling av det elektriske varmeelementet i 30 sekunder, og så slå seg av. Etterkjølingen av varmeveksleren 

indikeres ved blinkende hastighet 1 på det integrerte panelet.

Programmering (paring):

Dette moduset er aktivt i 30 sekunder etter strøm ON (på) på enheten (når det ikke har vært strømtilførsel før).

Trykk på alle $re knappene på kontrollen i minst 4 sekunder. Hvis enheten blinker med viftehastighet 1 og 2 samtidig, er paringen 

vellykket. Hvis blinkingen er skiftende, er kontrollen allerede paret, eller har nådd maksimalt antall kontroller (maks 60 kontroller 

per enhet).

7. KONTROLLER

ON/OFF

ON/OFF

ON/OFF
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7. KONTROLLER

Klarering (frakobling):

Dette moduset er aktivt i 30 sekunder etter strøm ON (på) på enheten (når det ikke har vært strømtilførsel før).

Trykk på knappene    samtidig i minst 4 sekunder. Hvis enheten blinker med viftehastighet 1 og 2 samtidig, var klarerin-

gen vellykket. Hvis blinkingen er skiftende, var ikke kontrollen paret med elektronikken og trenger derfor ikke en klareringsprosess.

1 – START

A – Trykk på alle knappene sasmtidig i minst 4 sekunder    

B – Kontrollen er ikke tilkoblet elektronisk panel og det er også ledig plass i det elektroniske minnet

C – Tilkoblingen er vellykket

X – Trykk på    knappene samtidig i minst 4 sekunder

Y – Kontrollen er allerede tilkoblet

Z – Klareringen var vellykket

7.2 MALFUNCTION STATES

The main el. power cord must be disconnected whenever any work is performed on the air curtain. If you are not certain 

that what you are doing is correct, never start doing any repairs and call a professional service!!!

Enhetens oppførsel Antatt problem Utbedring

Enhete virker ikke Avbrutt strømtilførsel Sjekk at strømtilførselen ikke har blitt avbrutt.

Fjernkontrollen virker 

ikke

Porten mottar ikke 

et kontrollsignal 

fra !ernkontrollen

Sjekk hvorvidt batteriene i !ernkontrollen er utladet.

Sjekk polariteten til batteriene i !ernkontrollen.

Sjekk hvorvidt !ernkontrollen er for langt unna porten

eller om signalet blir forstyrret.

Varmingen slår seg av av 

seg selv

Varmeren er ove-

ropphetet

Det elektriske varmeapparatet overopphetes på grunn av 

utilstrekkelig luftstrømning. Sjekk hvorvidt viftene kjører 

på full hastighet og at lufttilførselen til enheten ikke er 

blokkert.

8. VEDLIKEHOLD

 OBS!

Før du utfører noe arbeid på innsiden av luftporten, må hovedstrøminntaket kobles fra. luftportenen må få tid til å kjøles ned.

 

YES YES 

NO NO 

1 

A 

C 

X 

Y 

Z 

B 
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10. KONKLUSJON

10. KONKLUSJON

Om noe er uklart, eller du har spørsmål, kontakt gjerne vår salgsavdeling eller avdeling for teknisk brukerstøtte.

KONTAKT

ADRESSE
2VV, s.r.o.,
Poděbradská 289,
530 09 Pardubice,
Tsjekkia

Internet:
http://www.2vv.cz/contact.distribution.php

9. SERVICE

9.1 OM DU IKKE KAN FIKSE PROBLEMET SELV

Om du ikke klarte å #kse problemet, kontakt leverandøren eller en eksklusiv 2VV-distributør. Service under garanti og etter garanti 
utføres av leverandøren eller en av de autoriserte serviceorganisasjonene. Liste over dem er tilgjengelig hos leverandøren.

Gi leverandøren eller servicesenteret følgende informasjon:
- modellnummer på luftporten,
- ekstrautstyr som brukes,
- installasjonssted,
- serienummer,
- installasjonsbetingelser (også elektriske)
- driftstid,
- en detaljert beskrivelse av feilen.

9.2 Å SETTE PRODUKTENE UT AV DRIFT - AVHENDING

Gjør produktet ubrukelig før det avhendes. Gamle produkter inneholder også materialer som kan resirkuleres. Lever dem til en 
henteplass for resirkulering. Det er bedre å få produktet avhendet på et sted som spesialiserer seg på denne aktiviteten som så vil 
være i stand til å bruke resirkulerbare materialer. Lever ubrukelige deler av produktet til en forvaltet avfallsanlegg.

Under avhending av materialene, er det nødvendig å overholde relevante nasjonale regler for avfallshåndtering.

8. VEDLIKEHOLD

8.1 RENGJØRING

   OBS!

• Det er forbudt å bruke trykkluft, kjemikalier, løsemidler eller vann for rengjøring.
• Bruk en liten feiekost eller støvsuger, rengjør luftinntakets deksel og innsiden av luftporten.
• Se installasjonshåndboken for ESSENSEE luftport, kapittel 8


