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VCS-R-SM-S, VCS-R-SM-E, VCS-R-SM-V

Fullständig manual
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1. INNAN DU BÖRJAR

Symbolerna används i bruksanvisningen för att förenkla det för dig.
Följande tabell innehåller deras grafiska bilder och betydelser:
SYMBOL

BETYDELSE

OBS!

Varning/försiktighet

GLÖM INTE!

Viktiga anvisningar

DU BEHÖVER
OBSERVERA

Praktiska tips och information

TEKNISK INFORMATION

Mer detaljerad teknisk information

LÄNK

Se andra avsnitt i manualen

Försäkran om överensstämmelse
Överensstämmelseförsäkran för SM styrmoduler är en del av försäkran om överensstämmelse för
luftridåer STANDESSE Comfort. Försäkran om överensstämmelse finns på www.2vv.cz

1.1 BESKRIVNING AV SM STYRMODULER
SM styrmoduler passar med alla typer av STANDESSE Comfort luftridåer (VCS4 ...)
Det finns tre typer av SM-styrmoduler:
- VCS-R-SM-S (passar luftridåer utan uppvärmning - VCS4-x-XXS-...)
VCS-R-SM-V (passar luftridåer med vattenbatteri VCS4-x-xxV-...)
VCS-R-SM-E (passar luftridåer med elvärmare VCS4-x-xxE-...)
Alla typer SM styrmodul kan användas för alla STANDESSE Comfort serie (A, B, C)
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2. KONTROLLER

- Luftridåerna STANDESSE Comfort tillverkas med universella gränssnitt.
- Luftridåer STANDESSE Comfort kan kontrolleras genom en av följande styrmoduler.
- Styrmodulerna (SM, DM eller DA) är obligatoriska tillbehör för STANDESSE Comfort luftridåer
(VCS4 ...) och måste beställas separat.
- SM styrmodul kan endast driva en luftridå!

2.1 Kontrollpaneler översikt
VCS-R-SM-S
VCS-R-SM-V

VCS-R-SM-E
OFF

3. fläkthastighet
+ 2. uppvärmningssteg

1. fläkthastighet

OFF
2. fläkthastighet

3. fläkthastighet
2. fläkthastighet
+ 1. uppvärmningssteg

1. fläkthastighet

3. fläkthastighet

2. fläkthastighet

Reglering av vattenbatteriet utförs av termostatventil (TV1 / 1). Reglering av vattenbatteriet sker inte från kontrollpanelen.
Termostatventilen är ett obligatoriskt tillbehör för SM styrmodul (VCS-R-SM-V) och måste
beställas separat.
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2. KONTROLLER

2.2 Slå PÅ och AV luftridån
ON

OFF

2.3 Inställning av
fläkthastighet

OFF

1. fläkthastighet

3. fläkthastighet

2.4 Inställning av
elvärmare
AV

2. fläkthastighet

1. fläkthastighet
2. fläkthastighet

3. fläkthastighet
+ 2. uppvärmningssteg

3. fläkthastighet
2. fläkthastighet
+ 1. uppvärmningssteg
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2. KONTROLLER

2.5 Inställning av värmeeffekt för vattenbatteri

Regleringen av vattenbatteriet utförs av termostatventil (TV1 / 1) - strypning.
Reglering av vattenbatteriet sker inte från kontrollpanelen.
Termostatventilen är ett obligatoriskt tillbehör för SM styrmodul (VCS-R-SM-V) och måste beställas separat.
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3. ANVÄNDNING MED EXTERNA TILLBEHÖR
3.1 Översikt över tillbehör
Luftridå STANDESSE Comfort med SM styrmodul kan anslutas med:
Dörrkontakt (DS)
- L uftridån är på/av beroende på ÖPPNA/STÄNGDA dörrar.

Dörrkontakt (DS) passar alla SM styrmoduler
Termostatventil (TV1 / 1)
-D
 en används för reglering av vattenbatteriet - strypning.

Termostatventil (TV1/1) passar endast VCS-R-SM-V styrmodul och
VCS4x-XXV-... luftridåer.

4. SM STYRMODUL FUNKTIONSÖVERSIKT
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Luftridåutförande

Endast luft
(VCS4x-xxS...)

Med elvärmare
(VCS4x-xxE...)

Med vattenbatteri
(VCS4x-xxV...)

Styrmodul

SM
(VCS-R-SM-S)

SM
(VCS-R-SM-E)

SM
(VCS-R-SM-V)

Typ av styrning

Manuell

Manuell

Manuell

Fläktens hastighet

***

***

***

Elvärmarreglering

x

2 steg

x

Vattenvärmarreglering

x

x

Termostatventil

Manöverpanelanslutning

"Strömkabel 230V"

"Strömkabel 230V"

"Strömkabel 230V"

Antal snabbanslutningsuttag

1

4

2

Dörrkontaktfunktion

AV/PÅ

AV/PÅ

AV/PÅ

Timer

x

x

x

Temperaturmätning

x

x

x

Drifttillståndsindikering

x

x

x

Radiosignalsindikering

x

x

x

Rengöringsintervallsindikering

x

x

x

Varmvattenberedare antifrostskydd

x

x

x

Efterkylning av elektrisk värmare

x

x

x

Seriekoppling av luftridåer

x

x

x

5. FELSÖKNING
5.1 SÄKERHETSFAKTORER
5.1-1 Förhindra att elvärmaren överhettas
Om elvärmaren blir överhettad stänger ett säkerhetstermostat av den. Varje värmeelement är utrustat med sitt eget säkerhetstermostat. Elvärmaren slås på igen automatiskt efter avkylning.
Om säkerhetstermostaten inte fungerar eller fungerar felaktigt fel, kommer nödtermostaten gå
på och stänga av värmaren permanent. Nödtermostaten är utrustad med manuell återställning.

ÅTERSTÄLLNING

• Det avges ingen signal när termostaterna är aktiverade. Ett fel kan kännas igen genom minskad
värmareffekt när inställningarna indikerar att den bör fungera.
• När nödtermostaten aktiveras måste orsaken till överhettningen fastställas!
• Sträck dig aldrig in mot luftridån såvida inte huvudströmmen är avstängd!
5.1-2 Förhindra att fläkten överhettas
Om någon motor är överhettad och värmesäkringen stänger av den, är de andra motorerna fortfarande kvar i drift. Efter nedkylning kommer motorn slås på automatiskt igen.
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5. FELSÖKNING

• Det avges ingen signal när en överhettad motor stängs av. Ett fel kan kännas igen genom minskad luftflödesvolym.
• När en motor stängs av måste orsaken till felet fastställas!
• Sträck dig aldrig in mot luftridån såvida inte huvudströmmen är avstängd!

• När en luftridåmotor eller värmare överhettas, måste orsaken upptäckas och elimineras.
• Om orsaken är någon form av internt fel i luftridån, är det absolut nödvändigt att kontakta
lämpligt auktoriserat servicecenter.
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6. SLUTORD
Om du har några tvivel eller frågor, tveka inte att kontakta våra säljare eller supportavdelningen.

Före drift och underhåll, läs noggrant igenom avsnittet "Säker användning av luftridåer". Den
innehåller alla instruktioner om säker och korrekt användning av produkten.
KONTAKT
Adress
2VV, s.r.o.,
Poděbradská 289,
530 09 Pardubice,
Tjeckien
Internet: http://www.2vv.cz/contact.distribution.php
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