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Menynivå 0: Startsida. 
Visar luftflödeshastighet, kvarvarande tid då timer aktiv samt 
larmmeddelande då avvikelser förekommer. 
Menynivå 1.1 – 1.9. Inställningar och information avsedd för användare 
samt auktoriserad personal. 

1.1 Forced ventilation (on/OFF): Forcerad ventilation. 
Öppnar spjäll till max tillåtna. Se 1.5.1.6. 
Nyttja vid spill eller liknande då snabb utvädring önskas. 

1.2 Anger vilken mjukvara som finns i Control Unit samt Display Unit. 

1.3 Lighting (on/AUTO/off): Belysningsautomatik. 
On: Belysningen är alltid på. 
Auto: Belysningen tänds då luckan öppnas och släcks när luckan 
stängs. 
Off: Belysningen är alltid av. 

1.4 Auto close (AUTO/off): Luckstängningsautomatik för 
energibesparing 
Auto: Luckan stängs automatiskt då ingen närvaro detekterats sedan 
inställd tid enligt 1.5.2.1. Normalt 8 minuter. 
Off: Luckautomatiken för energibesparing är avstängd. 
Obs! Luckan kan fortfarande stängas automatiskt om luftflödet är för 
lågt. Se 1.5.2.3. 

1.5 Setup menu: Inställningar. 
Endast avsedd för auktoriserad personal. PIN-kod krävs. 

1.6 Special: Applikationsspecifika inställningar. 
Endast avsedd för applikationsingenjörer. 

1.7 Relay timer: Ställer tid och startar/stoppar timer-uttag. 
Obs! 1.5.2.10 Relay mode måste vara ställt till ”TIMER”. 

    1.7.1 Relay time: Ställer tid mellan 0 och 120 minuter. 

    1.7.2 Timer control: Startar och stoppar timerfunktionen. 

1.8 Power Outlets: Sätter av/på eluttag. 

1.9 Rigged ventilation (on/OFF): Riggläge. 
Ställer ventilationsspjället till det läge som gäller stängd lucka, tillåter 
att luckan öppnas över ”Max open” samt inaktiverar larm för lågt flöde. 
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Felsökning: 
Display släckt och ingen funktion: 
- Kontrollera att dragskåpet är anslutet till nätspänning och att inte 
jordfelsbrytaren löst ut. 
- Kontrollera att säkringarna (2 st) i ControlUnit inte löst ut. 
Control Unit finns på dragskåpets tak och är en grå rektangulär 
kapsling med ca måtten B145xL170xH90. Be en elektriker utföra 
kontrollen vid osäkerhet. 

Lucka stänger aldrig: 
- Kontrollera att Autoclose inte är satt till off. Meny 1.4. 
- Kontrollera att närvarosensorn inte indikerar närvaro hela  
tiden. Se meny 1.5.2.23. 
- Kontrollera att kollisionssensorn eller sändaren inte kommit ur läge 
eller skadat fysiskt. De är monterade på varsin sida i luckans  
underkant. Se meny 1.5.2.22 och 1.5.2.23 för felmeddelanden och 
aktiva larm. 
- Kontrollera att motorenheten till luckan är inkopplad i Control Unit.  
Motorenheten sitter på taket i vänstra bakre hörnet. 
Lucka stänger hela tiden: 
- Kontrollera att det inte är ventilationsbortfall. Larm för lågt flöde visas  
då i Displayenheten. 

Belysningen tänds inte: 
- Kontrollera att armaturen är inkopplad till ControlUnit. 
- Kontrollera att Lightning inte är satt till "off". Meny 1.3. 
Belysning släcks inte: 
- Kontrollera att Lightning inte är satt till "on". Meny 1.3. 

Spjället reglerar inte: 
- Kontrollera att Forced ventilation inte är aktiverad. Se meny 1.1. 
- Kontrollera att Rigged ventilation inte är aktiverad. Se meny 1.9. 
- Kontrollera att spjällenheten är inkopplad i ControlUnit. 

Ingen spänning i eluttagen: 
- Kontrollera att förreglingen inte släppt. Visar ”Interlocked” i displayen. 
Återställ genom att trycka OK (bock-symbol på displayenheten). 
- Kontrollera att eluttagen inte är avstängda i meny 1.8. 
- Kontrollera att timerfunktionen startats i meny 1.7.2 om det gäller 
timerkontrollerade uttag. 
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