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1. Oversigt
Herunder er de mest anvendte systemkomponenter vist.
Det er muligt at tilslutte andre komponenter efter aftale med InVentilate.
Omfang af systemkomponenter er afhængig af kundens bestilling.
Leveringsomfanget fremgår af følgesedlen.
1. MicroVent-enheder

3. Hygrostat %RH
(fugtstyring)

6. Multicontroller
Hastighedsregulering med ur styring

2. On/Off

4. Temperatursensor

5. CO2-sensor / Co₂ og
temperature-sensor

7. Hastighedsregulering – potentiometer m. afbryder
Til vægmontering eller indbygning

8. Termineringsenhed
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2. Generelle informationer
Hver MicroVent-enhed har styringsintelligens indbygget med 5 stk. analoge indgange, 1 stk. analog udgang og 1 stk.
digital udgang.
Enhederne kommunikerer indbyrdes via LON Bus og skal således generelt tilsluttes 230V og LON Bus forbindelse.
Et anlæg kan bestå af mange MicroVent-enheder monteret i forskellige rum.
I hvert rum kan sensorer og multicontroller forbindes til analoge indgange på den ene MicroVent-enhed (MASTER).
MicroVent-enhederne har et unikt serienummer og programmeres af InVentilate ApS inden levering.
Det unikke serienummer er angivet på enheden.
Ventilationsplanen viser, hvor de enkelte enheder skal placeres i det pågældende projekt og til hvilken enhed
sensorer/styresignaler skal tilsluttes.
Dokumentationen medfølger anlægget.
Det er derfor af stor betydning, at MicroVent enhederne placeres korrekt, og at sensorer/styresignaler tilsluttes
den korrekte MicroVent-enhed.
Sker placering ikke korrekt, eller tilsluttes sensorer/styresignaler anden MicroVent enhed, vil det kræve en
omprogrammering af anlægget for at kunne fungere korrekt.
Eksterne sensorer/styresignaler kan tilsluttes direkte til MicroVent-enheden.
De normalt forekomne sensorer/styresignaler er
CO2 & temperatursensor, Hygrostat (fugtsensor), Multicontroller, Potentiometer og On/Off-kontakt.
(se også oversigten på side 3)
Eksempel:
I plantegningen nedenfor er det angivet, at der til enheden med serienummer 8004008-000001 tilsluttes CO2 +
temperatur føler.
Enhederne med serienummeret 8004008-000002 til 8004008-000008 har ingen styresignaler.
Bemærk, at alle MicroVent-enheder desuden skal tilsluttes 230V og LON Bus bussen.
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3. Elektrisk installation
Alle elektriske tilslutninger til anlægget skal udføres af autoriseret firma iht. gældende love og regler.
Kabelindføringer i enheden
Kabler kan indføres skjult i enheden via indføringshuller i kassetten.
Der henvises til ”Montagevejledning MicroVent Wall”.
Kabler kan med fordel af-isoleres tæt på indføringshuller.
MicroVent enhedens tilslutninger

Herover ses enhedens tilslutningsterminaler.
Der henvises i øvrigt afsnittet til forbindelsesdiagram.
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Servicepunkt
For hvert ventilationssystem skal der etableres et servicepunkt som, anvendes i forbindelse med servicering og
programmering af anlægget. Servicepunktet monteres på DIN skinne i el-tavle og skal være let tilgængelig.
Nedstående er eksempel på hvordan LON-Bussen kan føres ved installation i 4 rum (se også afsnittet
Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V).
Kabellængder må ikke overskride længder angivet i Tabel 1.
LON Bus servicepunktet forbindes til LON Bussen i terminalerne COM og FREE

LON Bus forbindelse
LON Bus kablet skal være parsnoet (impedans på 100 ohm).
Kabeltype

Max kabel- / bus-længde

Største afstand

InVentilate LON-Bus (Anbefalet)

Honeywell Kabel 1125

Belden 85102

Total kabellængde

Antal MicroVent

mellem 2 MicroVent

enheder pr

enheder

netværk

500 m

500 m

64

300 m

300 m

123

500 m

500 m

64

300 m

300 m

123

500 m

500 m

64

300 m

300 m

123
Tabel 1

Føringer planlægges således, at bussen får mindst mulig totallængde og således, at der samtidig bliver kortest mulig
afstand mellem de to yderste enheder tilsluttet bussen. Længde og afstandskrav skal overholde afstande angivet i
Tabel 1.
LON er ”Free Topology” hvilket betyder at det kan kobles både som bus og stjerne, eller en kombination heraf.
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Forsyning 230V
230V forsyningskabler skal overholde gældende regler og må maksimalt være 2mm2 pga. begrænset plads ved
montering. Det anbefales at anvende mange-koret kabel, f.eks. PKAJ. (blød).
En MicroVent-enhed har et maksimalt forbrug på 12W.
Det er muligt at videresløjfe 230V kabler mellem enheder.
Det kan anbefales, at 230V forsyningskablerne følger samme føringsvej som LON-bussen.
Styringskabler kan eksempelvis være af typen PTK 0,6 mm2 eller LIYY 0,75 mm

4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V
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5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring

Temperatursensor monteres 1500mm over færdigt gulv til overkant, ikke på ydermur og ikke i direkte sollys

CO2 -sensor monteres 1500mm over færdigt gulv til overkant og ikke i direkte sollys

1) Såfremt lusen fremgår i forbindelsesdiagrammet skal den ikke fjernes.
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CO2 + Temp sensor monteres 1500mm over færdigt gulv til overkant og ikke i direkte sollys

Fugtsensor monteres 1500mm over færdigt gulv til overkant, ikke på ydermur og ikke i direkte sollys

Hygrostat monteres 1500mm over færdigt gulv til overkant, ikke på ydermur og ikke i direkte sollys

1) Såfremt lusen fremgår i forbindelsesdiagrammet skal den ikke fjernes.
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CO2 -sensor monteres 1500mm over færdigt gulv til overkant og ikke i direkte sollys
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6. Kontrol og fejlfinding
Kontrol af funktion når anlægget sættes i drift.
•
•
•

•

Tænd for 230V forsyning
Lige efter nettilslutning, vil anlæggets enheder dreje og ”nulstille” positionen. Der kan forekomme ”klik”
lyde, hvilket er helt normalt.
Efter 1 minut vil enhederne starte og køre normalt, såfremt de tilsluttede styresignaler og sensorer giver
signal hertil. Afprøv anlæggets CO2 og fugtsensor ved at ånde på dem og læg mærke til om anlæggets
hastighed ændrer sig.
Efter 5 minutter igangsætter anlægget vindkompensering og andre avancerede funktioner, som kan
reducere hastigheden på nogle af enhederne.

Fejlfinding på MicroVent anlæg:
Enheden nulstiller ikke, når 230V forsyning tilsluttes:
Hvis dette ikke sker, så kontroller at enheden er tilsluttet 230 volt. Hvis enheden stadigt ikke nulstiller, kan det være
en kortslutning på styresignalerne, som tvinger enhedens 12 Volt til stel. Frakobl det 10-polede stik og kontroller om
enheden så nulstiller.

Hvis ventilationen ikke starter efter et minut:
Indstil eventuelt potentiometer eller, multicontroller på 50 - 100 %. Herefter skal der være 5-10 Volt på
styreindgangen dvs. klemme X1 i elboksen på masteren i rummet, som vil give startsignal til enhederne.
Kontroller at masteren har det rigtige serienummer i henhold til dokumentationen.
Hvis der er sensorer tilkoblet, så mål om udgangsspændingen fra disse ligger på et realistisk niveau op på et niveau,
hvor systemet vil køre (CO2 > 1000 ppm, rH > 80%). Påvirk evt. sensorerne ved at ånde på dem.

Hvis ventilation lukker ned efter 5 minutter:
Dette kan skyldes, at temperaturen i rummet er lavt eller hvis der er kraftig vind på facaden. Dette vil ske med
systemets normale konfiguration. Hvis forholdene i installationen kræver funktion ved lave temperaturer, så kontakt
InVentilate.

Hvis kun få enheder i anlægget kører:
Kontroller LON-Bussen for kortslutninger med et ohmmeter. Hvis der er mistanke om, at nogle af enhederne ikke er
tilsluttet LON-kablet korrekt, så monter evt. en 10K modstand parallelt over bussen og fejlfind ved at måle
modstanden på LON-bussen lokalt ved enhederne.
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