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Bruksanvisning HomeVision® Pro 

Bruksområde 
HomeVision® Pro er utviklet og beregnet for trådløs styring og overvåking av Corroventa CTR STD-TT 
og CTR 300TT2 krypgrunnsavfuktere samt VentoVind™, adaptiv ventilasjon av kaldloft. Styreenheten 
fås i to utførelser, en for krypgrunn og en for VentoVind™, men kontrollpanelet er felles og 
kompatibelt med begge. 
For enkel oppfølging gir kontrollpanelet en grafisk visning av driftsstatistikk, for eksempel 
gjennomsnittlig temperatur og gjennomsnittlig relativ luftfuktighet. Det viser også eventuelle 
driftsalarmer og påminnelser om servicebehov, for eksempel filterbytte. I tillegg lagrer 
kontrollpanelet driftsdata på USB-minne i et format som er lesbart med Excel eller tilsvarende 
programvare. 
Hvert kontrollpanel kan ha opptil 8 tilkoblede styreenheter, så selv om eiendommen krever mer enn 
én avfukter eller kanskje både krypgrunnsavfukting og VentoVind™, såskjer all kontroll og oppfølging 
fra ett og samme sted så lenge rekkevidden for radiomottak muliggjør dette. 

• Overvåking av krypgrunnsklimaet, 
temperatur og luftfuktighet. 

• Overvåking og kontroll av VentoVind™.  

• Driftsindikasjoner og driftsalarmer  • Enkel installering – trådløst kontrollpanel 
• Servicepåminnelser • Grafisk display med enkelt 

brukergrensesnitt 
• Utbyggbart – kontrollpanelet kan 

kontrollere opptil åtte styreenheter. 
• Grafisk display med enkelt 

brukergrensesnitt 

Produksjonsdirektiv 
HomeVision® Pro er elsikkerhetstestet og EMC-testet. HomeVision® er CE-merket. 
Ansvarsfraskrivelse 

• Feil installasjon og/eller feil bruk kan medføre skade på både eiendom og personer. 
• Produsenten påtar seg ikke ansvar for skader som oppstår som følge av at disse anvisningene 

ikke er fulgt, eller at maskinen ikke er brukt på riktig måte. Slike skader omfattes ikke av 
garantien. 

• Garantien gjelder for maskinskader forårsaket av feil på materialer eller i produksjonen og 
dekker ikke følgefeil. 

• Garantien gjelder ikke forbruksartikler eller normal slitasje. 
• Det er kjøperens ansvar å undersøke varen ved levering og sørge for at den brukes i henhold 

til instruksjonene i håndboken.  
• Forandringer eller modifiseringer av maskinen skal ikke utføres uten skriftlig tillatelse fra 

Corroventa Avfuktning AB. 
• Produktet, tekniske data og/eller installasjons- og driftsanvisninger kan endres uten 

forhåndsvarsel. 
• Denne bruksanvisningen inneholder informasjon som er beskyttet av lover om opphavsrett. 

Ingen deler av dette dokumentet kan kopieres, lagres i et system for informasjonslagring 
eller overføres i noen form eller på noen måte uten skriftlig tillatelse fra Corroventa 
Avfuktning AB. 

 

Eventuelle kommentarer angående innholdet i dette dokumentet sendes til: 
 

Corroventa Avfuktning AB   Tlf. 036-37 12 00 
Mekanikervägen 3   Faks 036-37 18 30 
564 35 Bankeryd, Sverige   E-post mail@corroventa.se 
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Sikkerhetsinformasjon 
 
Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk 
evne som påvirker deres evne til å håndtere eller forstå utstyret, og heller ikke andre personer uten 
tilstrekkelig kunnskap eller erfaring, med mindre de er under tilsyn eller får instruksjoner av en annen 
person med ansvar for sikkerheten deres. 
 
Barn kan bare bruke apparatet under tilsyn av en voksen som passer på at apparatet ikke brukes som 
en leke. 
 
Elektriske installasjoner som utføres i forbindelse med installasjon av avfukter samt HomeVision®, 
skal utføres av fagperson i henhold til lokale og nasjonale forskrifter. 
 

1. Les og følg sikkerhetsinformasjonen i håndboken for avfukteren som skal installeres og/eller 
brukes. 

2. Feil innstillinger av HomeVision® eller VentoVind™ styresystem kan medføre skader på 
eiendommen og/eller utstyret samt altfor høyt energiforbruk. 

3. HomeVision styreenhet for krypgrunnsavfukter skal kobles til avfukteren med kabel og 
monteres omtrent halvveis opp på krypgrunnen, på et sted der den ikke påvirkes av: 

a. Tørrluften fra avfukteren. 
b. Våtluften fra avfukteren. 
c. Stråling fra overflater som er varmere enn luften i omgivelsene. 
d. Stråling fra overflater som er kaldere enn luften i omgivelsene. 

4. VentoVind™ styreenhet kobles til jordet stikkontakt på 230 V med sikring på 10 A eller 
maksimalt 16 A. 

5. VentoVind™-sensorer installeres slik: 
a. Innesensoren plasseres omtrent halvveis oppe på veggen i loftsrommet og omtrent i 

midten av rommet, slik at måleverdiene blir representative for rommet. 
b. Utesensoren plasseres på gavl mot nord, beskyttet mot direkte sollys og nedbør.  

6. Plasser kontrollpanelet:  
a. i gangen eller tilsvarende rom der man passerer ofte, slik at eventuelle driftsalarmer 

fra systemet oppdages raskt. 
b. slik at små barn ikke har tilgang til den, for dermed å unngå utilsiktede endringer av 

innstillinger. 
7. Når permanent tilførsel til kontrollpanelene via medfølgende batterieliminator er ønskelig, 

skal ikke batterier bli værende i kontrollpanelene. Mange batterityper og fabrikat har en 
tendens til å lekke når de blir gamle. 

8. Bruk av elektrisk utstyr i svært fuktige eller våte omgivelser kan være farlig. Ikke kjør 
avfukteren hvis den eller styreenheten står i vann.  

9. Vann skal ikke komme i kontakt med avfukterens eller HomeVision™ elektriske 
komponenter. Hvis det skulle skje, må disse tørkes grundig før systemet tas i bruk igjen. 

10. Det anbefales at stikkontakten som forsyner avfukteren og dermed også styreenheten, er 
beskyttet med jordfeilbryter for å minimere faren for elektrisk støt. 

11. Pass på at kablene ikke skades. De skal ikke gå gjennom vann eller over skarpe kanter.  
12. HomeVision® og VentoVind™ skal ikke brukes med annet tilbehør enn det som beskrives i 

denne håndboken eller er godkjent av Corroventa Avfuktning AB. 
 

 
Kontakt leverandøren av denne avfukteren for å få ytterligere råd om sikkerhet og bruk av produktet. 
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Relativ fuktighet og hvordan den påvirker materialer 
All luft inneholder mer eller mindre fuktighet, men vi kan ikke se den med det blotte øye før den 
felles ut i form av små vanndråper mot for eksempel en overflate av metall eller glass. Fukt kan skape 
problemer allerede før den er synlig, ved at den påvirker materialer og produksjonsprosesser og 
forårsaker korrosjon og vekst av mikroorganismer. I det nordiske klimaet må man alltid regne med at 
det er fuktig, på grunn av store vannflater fra tusenvis av sjøer og omgivende hav. 
Luftfuktigheten måles og angis ofte i relativ fuktighet (% RF), som er et mål på hvor mye vann luften 
inneholder, i forhold til hvor mye den maksimalt kan inneholde ved en gitt temperatur. Jo høyere 
temperaturen er, jo mer vann kan luften inneholde. Det er imidlertid den relative luftfuktigheten 
som teller, og som må kontrolleres om man vil unngå korrosjon eller muggvekst. 
Ved 100 % relativ fuktighet er luften mettet, det blir tåke og fukten felles ut i form av små 
vanndråper. Stål korroderer allerede ved 60 % RF, og ved 70 % RF er det fare for muggangrep. En 
tommelfingerregel er at 50 % RF er et bra klima for de fleste materialer, men her i Norden er det 
svært sjelden så lavt. Det vanlige er at årsmiddelverdien på de fleste stedene ligger på rundt 80 % RF, 
og den kan være like høy sommer som vinter.  

 

Kontroll av luftfuktighet 
Når avfukter er installert i henhold til instruksjon og håndbok, er alle forutsetninger til stede for å 
skape og opprettholde et klima som forhindrer råte, mugg og dårlig lukt i det aktuelle rommet. Med 
sitt trådløse kontrollpanel tilbyr HomeVision® enkel og komfortabel overvåking av klimaet fra boligen 
og gir brukeren mulighet til å velge mellom fast RF-regulering og MGI-regulering 
(muggindeksregulering). 
 

Fast RF-regulering 
Med reguleringsprinsippet Fast RF settes en børverdi for luftfuktigheten, som vil si en verdi man 
ønsker å styre rundt. Sett så en øvre og nedre hysterese samt en alarmgrense som definerer ved 
hvilket alarmnivå det skal vises en alarm på kontrollpanelet. Diagrammet nedenfor er ikke i riktig 
målestokk, men har utelukkende som funksjon å tydeliggjøre prinsippet og parameterne. 

 
 
For å forstå dette prinsippet bedre kan følgende eksempel studeres parallelt med diagrammet:  

%-RF

Temperatur

Hysteres Övre

Hysteres Undre

Avfuktning på

Avfuktning av

Larm +%RF
Larmnivå

Börvärde

Alarm + % RF 

Hysterese øvre 

Hysterese nedre 
Børverdi 
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Som det fremgår av eksempelet, må ikke børverdien forveksles med høyeste tillatte nivå, fordi 
børverdien overstiger tilsvarende Hysterese øvre før avfukteren aktiveres. Ved stor fuktbelastning 
kan den relative fuktigheten ytterligere komme til å stige litt før virkningen av avfukteren inntrer og 
den relative fuktigheten i krypgrunnen begynner å synke. Konsekvensen av dette er at børverdien i 
stedet (om enn ikke helt korrekt) kan ses som en øvre grense for luftfuktighetens middelverdi over 
en lengre periode, og at det her må finnes en margin (større enn den øvre hysteresen) til den 
luftfuktigheten som det oppstår skader ved.  
Årsaken til at brukeren får mulighet til å påvirke hysteresen, er at systemet skal kunne stilles inn for 
optimal driftsprofil på hvert gitt sted. Et altfor snevert intervall (spennet mellom øvre og nedre 
hysterese) gir mange start og stopp for avfukteren og dermed noe økt slitasje på utstyret. Et altfor 
stort intervall fører til at systemet setter luftfuktigheten unødig lavt ved hver aktivering, med økt 
energiforbruk som resultat. 

Muggindeksregulering 
I tillegg til den tradisjonelle, faste reguleringen av den relative luftfuktigheten, gir HomeVision® Pro 
også mulighet for bruk av muggindeksregulering, MGI-regulering. Denne reguleringsmetoden 
utnytter det faktum at muggveksten, i tillegg til luftfuktigheten, også er temperaturavhengig. Ved 
lavere temperaturer kan høyere luftfuktighet tolereres uten at muggvekst risikeres, og en positiv 
konsekvens av dette er selvsagt muligheten til å spare energi. 
Reguleringsprinsippene som er implementert i HomeVision® Pro i den hensikt å oppnå 
energibesparelser, kan illustreres ved hjelp av det skjematiske diagrammet nedenfor. Diagrammet er 
ikke i riktig målestokk, men skal utelukkende tydeliggjøre prinsippene og parameterne. 

 

     
                         
 

%-RF

Temperatur

Mögelindex kurva

RH-MGI

Säkerhets-
marginalHysteres Övre

Hysteres Undre

Avfuktning av

Avfuktning på

Larm, +%RF

Børverdi, % RF:   65 %  
   Aktivering: Børverdi + Hysterese øvre = 65 % + 4 % = 69 % 
   Tilkobling: Børverdi + Hysterese nedre = 65 % - 4 % = 61 
% 
Hysterese øvre/nedre:  + 4 %, -4 %  
Alarm, + % RF:                                     10 % Legges til aktiveringsnivået for å gi alarmnivået.  

Alarmnivå =  Børverdi + Hysterese øvre + Alarm = 
 65 % + 4 % + 10 % = 79 % 

    

Muggindekskurve 

Alarm + % RF 

Hysterese øvre 

Hysterese nedre 

Sikkerhets- 
margin 
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Den øvre kurven (muggindekskurven) er programmert i HomeVision®, og brukeren kan dermed ikke 
påvirke denne med sine innstillinger. Brukeren bes i stedet om å angi ønsket sikkerhetsmargin, øvre 
og nedre hysterese samt alarmgrense, og betydningen av disse forklares ved hjelp av følgende 
eksempler: 

 
Prinsippene kan kjennes igjen fra fast RF-regulering, men i stedet for en konstant børverdi, 
bestemmes sikkerhetsmarginen i forhold til muggindeksen. Når det gjelder hysteresen og alarmen, 
fungerer disse på samme måte som ved fast RF-regulering.  
Ved bruk av muggindeks er det altså i det lavere temperaturintervallet at den relative fuktigheten 
kan tillates å stige noe høyere, slik at man oppnår energibesparelse. Ved høyere temperaturer 
sammenfaller begge reguleringsmetodene (fast henholdsvis muggindeks), og energiforbruket blir 
dermed det samme. 

Leveransekontroll  
 
HomeVision® for krypgrunn leveres med følgende artikler:  

Styreenhet for tilkobling til CTR STD-TT 
eller CTR 300TT2 

1 stk. 

Kontrollpanel med USB-minne 1 stk. 
Batterieliminator til kontrollpanel 1 stk. 
Batterier til kontrollpanel, AAA-celler*  2 stk. 
Håndbok 1 stk. 

 
HomeVision® for VentoVind™ leveres med følgende artikler:  

VentoVind™ styreenhet 1 stk. 
Kontrollpanel med USB-minne 1 stk. 
Batterieliminator til kontrollpanel 1 stk. 
Batterier til kontrollpanel, AAA-celler*  2 stk. 
Håndbok 1 stk. 
Utesensor 1 stk. 
Innesensor 1 stk. 

 
*) For å bruke de monterte batteriene må den lilla beskyttelsesplasten tas av, slik at batteripolene 
kommer i kontakt med panelet. Batteriene er beregnet på bruk under installasjon. Ved normal drift 

Sikkerhetsmargin, % RF:  -15 % Aktivering:  
 Aktuell MI – Sikkerhetsmargin + Hysterese øvre = 
  = Aktuell MI – 15 % + 4 %  

Hysterese øvre/nedre:  + 4 %, -4 % Frakoblet: 
 Aktuell MI – Sikkerhetsmargin – Hysterese nedre =  
 = Aktuell MI – 15 % - 4 % 

  
Alarm, + % RF:                                     10 % Legges til aktiveringsnivået for å gi alarmnivået.  

Alarmnivå: 
Aktuell MI – Sikkerhetsmargin + Hysterese øvre + Alarm = 
= Aktuell MI – 15 % + 4 % + 10 %  

 
Aktuell MI = Luftfuktigheten som utgjør nedre grense for muggvekst for aktuell temperatur 
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skal kontrollpanelet tilføres strøm via batterieliminatoren og batteriene fjernes fra kontrollpanelet, 
dette for å unngå lekkasje som kan oppstå når batteriene blir gamle 

 

Produktoversikt 

Styreenhet 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Styreenhet avfukter 
Styreenheten skal monteres med sensoren nedover. 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

Tilkobling for 
batterieliminator. 

Beskyttelseslokk 
Trykk ned pilsymbolet og 
skyv lokket til høyre  
 
 

USB-minne 

2 batterier, AAA-celler 

Sensor 

Veggfeste demonteres 
nedover 

Displayvindu  

Tre trykknapper 
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Styreenhet VentoVind™ 
Styreenhet med sensorer og kontrollpanel. 

 

  

Sensorer 
Inne og ute 
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Installasjon 

Installasjon av styreenhet og tilkobling av kontrollpanel for krypgrunn 
Når styreenheten skal installeres, klargjør du også kontrollpanelet ved å sette inn batteriene og ta 
det med ned i krypgrunnen. Fullstendige installasjonsanvisninger finnes i den medfølgende 
installasjonshåndboken for avfukteren. Følgende instruksjon er et kort sammendrag. 
 

1. Monter styreenheten i krypgrunnen, på et sted der den er innen rekkevidde for kabellengden 
til avfukteren, og der enhetens måleverdier vil være representative for klimaet i 
omgivelsene, ved å sørge for følgende: 
• Enheten plasseres omtrent halvveis opp på krypgrunnen. 
• Enheten påvirkes ikke direkte av avfukterens tørrluft. 
• Enheten påvirkes ikke av avfukterens våtluft. 
• Den påvirkes ikke av stråling fra varmekilder. 
• Den påvirkes ikke av stråling fra overflater som er kaldere enn luften i omgivelsene. 
 
Styreenheten henges opp i holder som inngår i monteringssettet TT Multi, med sensoren 
vendt ned mot bakken. Holderen bør festes som vist på bildet nedenfor. 

 
 

 
 
 

2. Koble styreenhetens kabel til avfukteren og spenningssett avfukteren ved å koble til 
strømledningen. Gå videre til punkt 3 for informasjon om sammenkobling med 
kontrollpanelet. 
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Installasjon av styreenhet og tilkobling av kontrollpanel for VentoVind™ 
 Når styreenheten skal installeres, klargjør du også kontrollpanelet ved å sette inn batteriene og ta 
det med opp på loftet. Fullstendige installasjonsanvisninger finnes i den medfølgende 
installasjonshåndboken for VentoVind™. Følgende instruksjon er et kort sammendrag. 

 
1. Monter medfølgende opphengsfester på styreenheten. Slå i stiften for å låse fast festene i 
styreboksen. Monter deretter styreenheten på et plant underlag som er sentralt og lett tilgjengelig. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Installer vifte og alle monteringsdetaljer. Monter innesensor slik at den vil være representativ for 
klimaet i omgivelsene, ved å sørge for følgende: 

• Sensoren plasseres omtrent halvveis opp på veggen i loftsrommet. 
• Sensoren påvirkes ikke direkte av viftens innkommende luft. 
• Sensoren påvirkes ikke av stråling fra varmekilder. 
• Sensoren påvirkes ikke av stråling fra overflater som er kaldere enn luften i omgivelsene. 

Utesensor monteres utendørs på et sted som er beskyttet mot direkte sollys og regn, helst under 
takutstikket på nordre eller vestre gavl, eller under takfoten på husets nordre eller vestre side. 
Sensor og kabelutgang skal rettes nedover. 
 
2. Spenningssett styreenheten og viften ved å koble til strømledningen.  
Gå videre til punkt 3 for informasjon om sammenkobling med kontrollpanelet. 
 
  

 

TETT 
KONSTRUKSJON 

UTESENSOR 

SYTREENHET 
INNESENSOR 

TILLUFTSVIFTE 

SPJELD 
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3. Spenningssett avfukteren eller VentoVind™-styreenheten, så sant installasjonen av 
avfukteren eller VentoVind™ er ferdigstilt, ved å koble til strømledningen og ta frem 
kontrollpanelet. Fortsett deretter i henhold til instruksjonene nedenfor. 
OBS! Styreenheten er nå bare åpen for tilkobling i to minutter etter start.  
For å starte kontrollpanelet på batteridrift første gangen må plastbiten ved batteriene 
demonteres. Etter avsluttet installasjon skal kontrollpanelet alltid drives med medfølgende 
batterieliminator. 
 

Hvis kontrollpanelet ikke har noen 
styreenhet tilkoblet fra før, ser 
skjermbildet på panelet ut som på 
bildet til høyre.  
Trykk på OK for å gå videre. 

 
For normal tilkobling velg Standard, 
som er markert. 
Trykk på OK for å gå videre. 
 
Merk: Servicetilkobling er bare 
midlertidig og beregnet for 
serviceteknikere. 

▼ 

 

Brukeren får nå en påminnelse om at 
styreenheten bare er åpen for 
tilkobling i to minutter etter start. 
Start om nødvendig kontrollenheten på 
nytt, og trykk på Fortsette.  
 
Merk: Hvis brukeren velger Service som 
tilkoblingstype, vises først en advarsel 
om at denne tilkoblingen bare er 
beregnet for serviceteknikere. Hvis 
Service velges ved en feil, trykk på 
Avbryt for å avbryte prosessen, og 
begynn deretter på nytt.  

Kontrollpanelet søker nå opp og 
identifiserer enheter som er 
tilgjengelige for tilkobling. Vent til 
denne prosessen er ferdig. Det tar 
normalt 30–40 sekunder. Hvis det går 
lengre tid, start styreenheten på nytt og 
forsøk en gang til.  

 

Etter fullført søk vises enheten eller 
enhetene som ble funnet. Hvis flere 
enheter blir identifisert, velg riktig 
enhet ved å kontrollere ID-nummeret 
på styreenhetens bakside eller kortside. 
Velg ønsket enhet og trykk på OK. 
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Mens kontrollpanelet forsøker å koble 
til den valgte enheten, vises 
skjermbildet til høyre.  

 
Når tilkoblingsprosessen er fullført, 
vises normalt teksten i det øverste 
bildet til høyre. En styreenhet for 
krypgrunnsavfukter får benevnelsen A, 
etterfulgt av det laveste tilgjengelige 
tallet i intervallet 1 til 8. 
For VentoVind™ blir benevnelsen V 
etterfulgt av det laveste tilgjengelige 
tallet. 
Hvis det har oppstått en feil i løpet av 
prosessen, som at to minutter passerte 
før tilkoblingen kunne avklares, eller at 
det oppstod en feil i forbindelsen 
mellom enhetene, vises bildet nederst 
til høyre. Følg da instruksjonene for å 
starte om styreenheten før et nytt 
forsøk utføres. Ved flere mislykkede 
forsøk etter hverandre se kapittelet 
Feilsøking. 

 

Hvis tilkoblingen var vellykket, trykk på 
OK for å fortsette til statusbildet, som 
ser ut som på bildet til høyre. 
A1, angir aktuell maskinbenevnelse for 
avfukter. Panelet kan håndtere opptil 
åtte enheter, og om flere enheter er 
tilkoblet, veksler visningen automatisk 
mellom de forskjellige maskinene med 
fem sekunders mellomrom.  
V1 angi VentoVind™-enheter som 
kobles til, og disse får benevnelsen V 
etterfulgt av tallene 1 til 8. 
 
 

 
 

 

OBS! 
Korrekt dato og tid må stilles inn 
umiddelbart etter at den første 
enheten er tilkoblet, for at loggingen 
skal bli korrekt.  
  
Trykk på <Setup> på statusbildet 
(normalbildet) for å komme til 
administrasjonsbildet, der "Dato/Tid" 
finnes på første linje. 
 
Trykk på <Velg> og se at Dato/Tid-
raden nå blir markert. 

 

 
 

  

   52%            A1           12.5°C 

Översikt ▼Setup

  0,85             V1          12.5°C 

Översikt ▼Setup
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Trykk på <OK> for å velge denne. 
 
Det første tallet, året, er nå markert. 
Bruk pilknappene, <▲> og <▼> for å 
sette inn ønsket verdi, og trykk på 
<Neste> for å redigere neste tall. 
Dato angis i rekkefølgen År – Måned – 
Dag. 
Når det siste tallet (minuttene) på 
linjen redigeres, står det <Lagre> på 
den midterste knappen i stedet for 
<Neste>. Når riktig tall er innstilt, trykk 
på <Lagre> for å lagre innstillingen. 

 

 
 

Installasjon av kontrollpanel 
 Etter at styreenheten er montert og radiokontakt etablert mellom den og kontrollpanelet, kan du 
fortsette i henhold til følgende: 

1. På stedet der kontrollpanelet skal monteres, må det være en stikkontakt innen rekkevidde 
for batterieliminatorens kabel. Kontroller før montering at signalkvalitetsindikeringen viser 
minst to av maksimalt fem stolper. Det kan ta et par minutter før signalstyrken etableres. 
Kontrollpanelet bør helst plasseres på et sted der eventuelle driftsalarmer oppdages så snart 
som mulig (belysningen på skjermen blinker ved alarm). Hvis det er små barn i 
husholdningen, bør enheten plasseres slik at den er ikke er tilgjengelig for dem. 

2. Løsne veggfestet fra kontrollpanelet ved å dra det nedover. Monter skrue 1 og 2 litt løst. 
Juster vinkelen på festet og stram skruene. Monter til slutt skrue 3. Bor ved behov med 5 mm 
bor og bruk medfølgende skrueplugg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ta ut batteriene fra kontrollpanelet og koble til batterieliminatoren. Batteridrift av 
kontrollpanelet er bare beregnet for bruk i kortere stunder, for eksempel ved installasjon og 
service. 

4. Monter kontrollpanelet ved å føre det over veggfestet og trykke det nedover. Bruk  

 

2. Juster vinkelen og stram. 

1. Monter skruer 1 og 2. 
 

2 

3 

1 
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HomeVision® Pro 
HomeVision® har et enkelt brukergrensesnitt med et display og tre programvarestyrte knapper. 
Programvarestyringen innebærer at funksjonene til de respektive knappene varierer med aktuell 
meny, slik at betjeningen blir enklest mulig.  
Menyene er avbildet nedenfor, med unntak av alarmindikeringer og påminnelser, som er beskrevet i 
et eget kapittel. Fra statusbildet nås innstillingsmulighetene via Setup-knappen i midten. Knappen til 
venstre, Oversikt, viser aktuelle data for samtlige tilkoblede kontrollenheter, mens pilknappen viser 
drifts-, temperatur- og luftfuktighetsstatistikk. På statistikkbildene er den første stolpen fra høyre 
inneværende måned. 
Vær oppmerksom på følgende ved bruk av HomeVision®: 

• Hvis ingen knapp trykkes inn, vises statusbildet automatisk i displayet igjen etter 30 
sekunder. Det eneste unntaket til dette er når en av diagnostikkmenyens tester er aktivert. 

• Hvis ingen knapp trykkes inn, slokkes bakgrunnsbelysningen automatisk etter 15 sekunder. 
Når belysningen er slokt, har første knappetrykk ingen annen funksjon enn å tenne 
belysningen. 

• Styreenheten som er koblet til avfukteren, er ikke avhengig av kontrollpanelet for å få utført 
egne funksjoner. Hvis kontakten mellom dem brytes, fortsetter styreenheten å styre 
avfukteren i henhold til gjeldende innstillinger.  
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Statusbilde Krypgrunn 
 

 
 
   

På statusbildet vises aktuell temperatur og luftfuktighet. Brukeren kan også avlese om avfukting 
pågår, og om viften er aktiv eller ikke. Det høyre symbolet med stolpene viser kvaliteten til 
radioforbindelsen mellom kontrollpanelet og styreenheten.  
 
Indikeringene i nederste del av skjermbildet viser:  

• Avfukting. Når vanndråpen veksler mellom å være fylt og tom, pågår det avfukting. 
• Viftedrift – om avfukterens innebygde vifte for øyeblikket er fra- eller tilkoblet. Når 

symbolet er i bevegelse, går viften.  
• Signalkvalitet, et mål på hvor god radiokontakt kontrollpanelet har med styreenheten i 

krypgrunnen. Jo flere stolper som er fylte, jo bedre er mottaksforholdene. Hvis mottaket 
forsvinner, begynner stolpene å blinke. 

• Relativ fukt % viser fuktigheten i rommet som avfuktes. 
• Temperatur viser aktuell innetemperatur i rommet som avfuktes. 
• Signalkvalitet, et mål på hvor god radiokontakt kontrollpanelet har med styreenheten i 

krypgrunnen. Jo flere stolper som er fylte, jo bedre er mottaksforholdene. Hvis mottaket 
forsvinner, begynner stolpene å blinke. 
Vær oppmerksom på at signalkvaliteten er et mål på hvor mange datapakker som 
overføres ved første sending. Nivået bygges normalt opp etter hvert og kan deretter 
variere noe. Et system som ble paret som standard, kobles automatisk til igjen etter et 
strømbrudd. Hvis styreenheten startes på nytt, tar det ca. tre minutter før kontakten 
gjenopprettes. 

 

Relativ fukt  
(Rf %) 

Temperatur inne 

Symbol 
Avfukting 

Enhetsbetegnelse 

Symbol 
Radiosignal 

Symbol 
Viftedrift 
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Hvis det er koblet flere styreenheter til kontrollpanelet, veksler visningen mellom dem med fem 
sekunders mellomrom. Enhetsbenevnelsen A1 viser at det for øyeblikket er statusbildet for 
nettopp Avfukter A1 som vises. 

Statusbilde VentoVind™ 
   

 
 

I statusbildet for VentoVind™ blir aktuell kvote mellom fuktinnholdet i loftsrommet og fuktigheten 
i uteluften vist i øverste venstre hjørne. Når kvoten er lavere enn én, er luften på loftet tørrere enn 
uteluften, og omvendt. Det er denne kvoten som benyttes til styringen av ventilasjonen. 
I det øverste høyre hjørnet vises aktuell temperatur for loftet. 
 
Indikeringene i nederste del av skjermbildet viser: 
  

• Viftesymbol.  Når symbolet er i bevegelse, går viften, og loftet ventileres. 
• MGP-måler. Viser aktuelt muggvekstpotensial, en verdi som skal holde seg under én (1,0).    
• Signalkvalitet, et mål på hvor god radiokontakt kontrollpanelet har med styreenheten i 

krypgrunnen. Jo flere stolper som er fylte, jo bedre er mottaksforholdene. Hvis mottaket 
forsvinner, begynner stolpene å blinke. 
 
Vær oppmerksom på at signalkvaliteten er et mål på hvor mange datapakker som 
overføres ved første sending. Nivået bygges normalt opp etter hvert og kan deretter 
variere noe. Et system som ble paret som standard, kobles automatisk til igjen etter et 
strømbrudd. Hvis styreenheten startes på nytt, tar det ca. tre minutter før kontakten 
gjenopprettes. 

 

Differanse 
fuktkvote ute og 

inne Temperatur inne 
på loftet 

Symbol 
Viftedrift 

Enhetsbetegnelse 

Symbol 
Radiosignal Symbol 

MGP-måler 
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Hvis det er koblet flere styreenheter til kontrollpanelet, veksler visningen mellom dem med fem 
sekunders mellomrom. Enhetsbenevnelsen V1 viser at det for øyeblikket er statusbildet for 
nettopp VentoVind™ V1 som vises. 

 

Oversiktsbilde 
 

 
Oversiktsbildet som nås ved hjelp av 
venstreknappen på statusbildet, viser en 
oversiktstabell med statusen til alle enhetene som 
er koblet til systemet.  
For krypgrunnsavfukter vises (se bildet til høyre) 
rapportert temperatur og luftfuktighet samt om 
avfukting pågår, og om viften er aktiv. De respektive 
symbolene er de samme som på statusbildet. 
 
 
 
For VentoVind™ vises et bilde med utetemperatur 
og relativ luftfuktighet, informasjon som kan være 
av generell interesse. Følgende bilde viser 
temperaturen på loftet, muggvekstpotensialet samt 
om viften er aktiv eller ikke. Den siste kolonnen med 
avfuktersymbolet gjelder backupavfukter, hvis en 
slik er koblet til VentoVind™-enheten. Hvis en slik er 
tilkoblet, kan man se om den går eller er slått av, 
"Av" alternativt "På". Hvis ingen slik enhet er 
tilkoblet, vises "- -". 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvis både krypgrunnsenhet og VentoVind™-enhet er 
tilkoblet, vises alle bilder. Og om  
flere enn tre styreenheter er tilkoblet, vises en pil på 
den høyre knappen, og med denne kan man 
forflytte seg til de øvrige enhetene.  
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Nr   Temp     RF                        
 A1    12.5°C   52%      Av   På
 A2    12.0°C   50%      Av   På
 A3    12.0°C   69%      På   På

▼OK
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Setup-bildet 
 
Med den midterste knappen 
<Setup> får man via statusbildet 
tilgang til de forskjellige 
innstillingsmulighetene for 
systemet. 
 
Administrasjonsbildet er det 
første nivået i dette menytreet og 
inneholder funksjoner for å stille 
inn dato og tid, for å koble til en 
ny enhet, for å ta ut USB-minnet 
og for å velge språk.  
 
Ved å trykke på <▼> på 
administrasjonsbildet kommer 
man til det andre nivået i dette 
menytreet. Dette nivået kalles 
service-/systembildet og har 
funksjoner beregnet som en hjelp 
ved funksjonskontroll og 
feilsøking, som vil si funksjoner 
for å vise og nullstille 
servicetiden, for å vise 
systemstatus i form av hvilke 
enheter som er tilkoblet, samt 
status og diagnostikk for disse. 
 
Med ytterligere et trykk på <▼> 
nås det tredje og siste nivået i 
dette menytreet, som kalles 
Konfigurasjonsoversikt. Her kan 
brukeren se en sammenstilling av 
innstillingene for samtlige 
enheter, endre innstillinger i de 
forskjellige enhetene, tilbakestille 
enheter til fabrikkonfigurasjonen 
samt fjerne enheter fra systemet. 
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Statistikkbildet 
Statistikkbildene nås med <▼ > fra statusbildet. Her 
vises tre forskjellige diagrammer for hver tilkoblet 
maskin. 
For krypgrunnsmaskiner vises gjennomsnittlig relativ 
fuktighet, gjennomsnittlig temperatur samt antallet 
driftstimer, og all informasjon gjelder for de siste tolv 
kalendermånedene. 
For VentoVind™ vises et kontinuitetsdiagram for 
MGP som gjenspeiler det siste året, gjennomsnittlig 
temperatur samt driftstimer.  
 
Hvilken maskin informasjonen gjelder for, 
identifiseres ved hjelp av enhetsbenevnelsen (A1, A2 
osv.) som vises helt til venstre. 
For hver visning blinker symbolet på midterste 
knapp, og et trykk på denne knappen gir en 
forklaring til aktuelt diagram.  
Den første maskinen som vises, er A1 eller V1. Trykk 
på <Neste> for å se neste diagram for denne 
maskinen. Trykk på <▼ > for å gå til neste maskin. 
I diagrammet er første stolpen fra høyre 
inneværende måned. 
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Stille inn dato og tid 
 

Trykk på <Setup> på statusbildet (normalbildet) for å 
komme til administrasjonsbildet, der "Dato/Tid" 
finnes på første linje. 
 
Trykk på <Velg> og se at Dato/Tid-raden nå blir 
markert. 
 
Trykk på <OK> for å velge denne. 
 
Dato angis i rekkefølgen År – Måned – Dag. 
Det første tallet, året, er nå markert. Bruk 
pilknappene, <▲> og <▼> for å sette inn ønsket 
verdi, og trykk på <Neste> for å redigere neste tall. 
Når det siste tallet (minuttene) redigeres, står det 
<Lagre> på den midterste knappen i stedet for 
<Neste>. Når riktig tall er innstilt, trykk på <Lagre> 
for å lagre innstillingen. 

 
 

  

Trykk på <Neste> for å gå fra diagram 1 til 3 for gitt 
maskin. Trykk på <▼> for å gå fra maskin til maskin 
og tilbake til statusbildet. Aktuell maskin vises helt til 
venstre i displayen. 
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Koble til en ny enhet 
 

Ved ny installasjon eller annen situasjon 
der kontrollpanelet ikke allerede har 
noen styreenhet tilkoblet, se kapittelet 
Installasjon av styreenhet og tilkobling 
av kontrollpanel.  
OBS! 
Hvis en ny styreenhet skal tilkobles i 
stedet for en eldre/annen styreenhet, 
må man huske å slette den tidligere 
enheten fra systemet før den nye 
tilkobles. Dette gjør identiteten 
tilgjengelig for den nye enheten, noe 
som er enklere og bedre for brukeren 
som kanskje allerede har lært seg 
hvilket enhetsnummer som tilsvarer 
hvilken maskin.  
 
Trykk på <Setup> på statusbildet 
(normalbildet) for å komme til 
administrasjonsbildet, der "Koble til ny 
enhet" finnes på første linje. 
 

Trykk på <Velg>. Dato/Tid på første linje 
markeres. Gå ned til "Koble til ny enhet" 
med <▼>. Trykk på <OK>. 
 

For normal installasjon velger man 
deretter alternativet Standard. 
Enhetene gjenopptar da automatisk 
forbindelsen etter et eventuelt 
strømbrudd. 
 

Etter at tilkoblingstypen Standard er 
valgt, vises informasjon om at 
styreenheten bare er åpen for tilkobling 
i to minutter etter start. For Service-
alternativet vises i stedet en advarsel 
om at tilkoblingen ikke er permanent. 
Trykk på <Fortsette>. 
 

 
Kontrollpanelet søker nå etter 
tilgjengelige enheter. Vent til denne 
prosessen er ferdig, som normalt er 
innen 30–40 sekunder. Hvis det tar 
lengre tid, start om kontrollenheten og 
prøv på nytt. 
 

Når søket er ferdig, vises listen over 
tilgjengelige enheter. Styreenheter som 
allerede er koblet til kontrollpanelet, 
finnes ikke på denne listen. Normalt sett 
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er det også bare én styreenhet på listen, 
men hvis flere styreenheter innenfor 
rekkevidde nettopp er startet på nytt, 
kan listen være  
lengre. Velg ønsket enhet, om nødvendig ved å sammenligne viste identiteter med serienummeret 
på styreenhetens bakside, og trykk deretter på <OK>. 
 

Når enhet er valgt, prøver systemet å koble til. Bytt ut nødvendig informasjon for å etablere 
kontakt. Vent til denne prosessen er ferdig. På skjermen vises så et av alternativene nederst til 
høyre. Hvis tilkoblingen lyktes, vises også det tildelte enhetsnavnet, som vil si bokstaven A for 
krypgrunnsmaskiner og bokstaven V for VentoVind™, etterfulgt av det laveste tilgjengelige 
nummeret i serien 1 til 8. 

Ta ut USB-minne 
 

Merk: Bruk alltid denne funksjonen når USB-minnet 
skal tas ut. Funksjonen sørger for at skrivingen til 
USB-minnet avbrytes, slik at det kan tas ut uten at 
verken minnet eller filene skades.  
 
Trykk på <Setup> på statusbildet (normalbildet) for 
å komme til administrasjonsbildet, der "Ta ut USB-
minne" vises på første linje. 
 

Trykk på <Velg>. Dato/Tid på første linje markeres. 
Gå ned til "Ta ut USB-minne" med <▼>. Trykk på 
<OK>. 
 
Bruk <▲> eller <▼> for å endre alternativet fra Nei 
til Ja. 
 
Trykk på <Lagre> og vent til valget er bekreftet og 
skjermbildet med teksten "USB-minnet kan nå 
fjernes" vises.  
 
Ta kontrollpanelet ned fra veggfestet, åpne 
batteriluken ved å skyve den utover, og ta deretter 
USB-minnet ut. Sett USB-minnet tilbake på plass ved 
å skyve det hele veien inn i USB-kontakten på 
kontrollpanelet. Kontroller så at indikatoren på USB-
minnet tennes og ganske snart begynner å blinke, 
som et tegn på at skrivingen gjenopptas. På USB-
minnet som fulgte med panelet, er denne 
indikatoren en liten lysdiode som er synlig gjennom 
et lite hull i toppen. 
OBS! 
Hvis loggfilen skal undersøkes, ta umiddelbart en 
kopi av .csv-filen som finnes på USB-minnet, og 
arbeid deretter med denne kopien i stedet for 
originalen. Da er det minimal risiko for at loggfilen 
går tapt, endres eller skrives over og blir ødelagt. 
USB-minnet skal settes tilbake så snart som mulig, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

HomeVision® Pro 
 

 
© Corroventa Avfuktning AB Rev C 150526 26 (46) 

 

slik at loggingen kan gjenopptas og ingen (minst 
mulig) data går tapt. 
 

 
 

Velge språk 
 

 
Trykk på <Setup> på statusbildet (normalbildet) for 
å komme til administrasjonsbildet, der "Velg språk" 
vises. 
 

Trykk på <Velg>. Dato/Tid på første linje markeres. 
Gå ned til "Velg språk" med <▼>. Trykk på <OK>. 
 
Bruk <▲> eller <▼> for å velge ønsket språk.  
Trykk på <Lagre>, og språket er nå endret.  
 

 
 

 
 

Service status – Nullstill serviceteller 
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Trykk først på <Setup> på statusbildet (normalbildet) 
og deretter på <▼> for å komme til service-
/systembildet. 
 
Trykk på <Velg> på service-/systembildet. Service 
status på første linje er nå markert. Trykk på <OK> 
for å velge denne funksjonen. 
 
Systemet viser nå en liste over de tilkoblede 
enhetene og hvor mange dager som gjenstår til det 
er tid for service for hver enkelt av disse. 
 
Når service er gjennomført og telleren skal 
nullstilles, velg <Endre> på skjermbildet "Tid før 
service". 
 
Velg deretter enheten som skal nullstilles, og trykk 
på <OK>.  
 
For å unngå utilsiktede nullstillinger stiller systemet 
deretter et kontrollspørsmål. Trykk på <OK> hvis 
hensikten virkelig var å nullstille telleren for valgt 
enhet. 
 
Når valget er bekreftet, vises en bekreftelse om at 
endringene er lagret i styreenheten. Hvis denne 
bekreftelsen ikke vises, har ikke meldingen nådd 
enheten. Gjenta prosedyren. 
 
Påminnelse om service vises automatisk på skjermen 
ett år (365 dager) etter installasjon eller siste 
service. 
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System status 
 

Diagnostikk – Test av radioforbindelse 
 

Trykk først på <Setup> på statusbildet 
(normalbildet) og deretter på <▼> for å komme til 
service-/systembildet. 
 
Trykk på <Velg> på service-/systembildet. Første 
linje er nå markert. Trykk på <▼> for å gå ned til 
"System status". Trykk på <OK> for å velge denne 
funksjonen. 
 
Systemet viser nå en liste over de tilkoblede 
enhetene, serienumrene til disse, om de er aktive, 
om radioforbindelsen fungerer, om alarm er 
rapportert eller om alt er i orden.  
 
Vær oppmerksom på at alle rapporterte alarmer 
vises automatisk, og brukeren har derfor normalt 
ikke mulighet til å benytte seg av denne funksjonen. 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Trykk først på <Setup> på statusbildet (normalbildet) 
og deretter på <▼> for å komme til service-
/systembildet. 
 
Trykk på <Velg> på service-/systembildet. Første 
linje er nå markert. Trykk på <▼> for å gå ned til 
"Diagnostikk". Trykk på <OK> for å velge denne 
funksjonen. 
 
Velg enhet som skal diagnostiseres. Hvis bare én 
enhet er tilkoblet, er denne allerede markert. Trykk 
på <OK>. 
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Diagnostikk – Test av krypgrunnsavfukter 
 

Trykk på <Velg> for å velge "Radiokontakttest", som 
allerede er markert. 
 
Testen av radioforbindelsen er nå påbegynt og 
kommer til å pågå i høyst 10 minutter, som angitt av 
tidtelleren, hvis brukeren ikke har avsluttet den før 
det. 
 
Hensikten med denne testen er at brukeren for 
eksempel skal kunne vurdere en planlagt 
kontrollpanelplassering ved å se om 
radioforbindelsen fungerer der. 
 
Vær oppmerksom på at systemet angir 
signalkvalitet, et statistisk mål på hvor stor andel det 
er av meldingene som sendes mellom enhetene, 
som overføres uten å måtte sendes på nytt. Dette 
gjør at forandringer, både opp og ned, skjer med en 
viss forsinkelse og dermed nokså langsomt. Man må 
ikke sammenligne med signalstyrken i en 
mobiltelefon, en måleverdi som kan gå begge veier 
svært raskt. 

 
 

 

 

Trykk først på <Setup> på statusbildet (normalbildet) 
og deretter på <▼> for å komme til service-
/systembildet. 
 
Trykk på <Velg> på service-/systembildet. Første 
linje er nå markert. Trykk på <▼> for å gå ned til 
"Diagnostikk". Trykk på <OK> for å velge denne 
funksjonen. 
 
Velg enhet som skal diagnostiseres. Hvis bare én 
enhet er tilkoblet, er denne allerede markert. Trykk 
på <OK>. 
 
Trykk på <Velg> og gå ned til "Avfuktertest" med 
<▼> . Trykk på <OK>. 
 
Testen av avfukteren har nå startet, og dette betyr 
at både vifte og varmer er aktive i avfukteren, 
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uavhengig av gjeldende klima og innstillinger. 
Brukeren kan nå enkelt konstatere at viften 
fungerer, at ønsket luftbevegelse er oppnådd, samt 
at våtluften som føres ut av rommet er lunken – 
gode indikasjoner på at alt er i orden. 
 
Vær oppmerksom på at viften alltid fortsetter i fem 
minutter til etter at varmeren er avslått. Så sant 
systemet ikke har kontinuerlig viftedrift, betyr 
dette altså at det vil ta 15 minutter før viften 
stanser, selv om testen varer i bare 10 minutter.  
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Diagnostikk – VentoVind™, Se sensordata 
 

Ved feilsøking av VentoVind™ kan det være til hjelp å 
kontrollere hvilke sensorer som er tilkoblet og 
fungerer.  Følg instruksjonene nedenfor for å gjøre 
dette: 
 
Trykk først på <Setup> på statusbildet (normalbildet) 
og deretter på <▼> for å komme til service-
/systembildet. 
 
Trykk på <Velg> på service-/systembildet. Første 
linje er nå markert. Trykk på <▼> for å gå ned til 
"Diagnostikk". Trykk på <OK> for å velge denne 
funksjonen. 
 
Velg enhet som skal diagnostiseres. Hvis bare én 
enhet er tilkoblet, er denne allerede markert. Trykk 
på <OK>. 
 
Velg "Se sensordata" ved å trykke på <Velg> og 
deretter <▼> for å gå nedover. Bekreft valget med 
knappen <OK>. 
 
På det første skjermbildet vises samtlige tilkoblede 
innesensorer. Gå til utesensorene med knappen 
<Neste>.  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Datum/Tid:         10:11:15 / 07:55
               Anslut ny enhet
Ta ut USB-minne               Nej
Välj språk:                      Svenska 

Välj ▼Avsluta

Service status
System status

Diagnostik  

Välj ▼Avsluta

  63%             A1          12.5°C 

Översikt ▼Setup



 
 

HomeVision® Pro 
 

 
© Corroventa Avfuktning AB Rev C 150526 32 (46) 

 

Diagnostikk – VentoVind™, Viftetest 
 

Ved installasjon, justering av parametere samt ved 
feilsøking kan det være til hjelp å kunne prøvekjøre 
viften. Følg instruksjonene nedenfor 
 
Trykk først på <Setup> på statusbildet (normalbildet) 
og deretter på <▼> for å komme til service-
/systembildet. 
 
Trykk på <Velg> på service-/systembildet. Første linje 
er nå markert. Trykk på <▼> for å gå ned til 
"Diagnostikk". Trykk på <OK> for å velge denne 
funksjonen. 
 
Velg enhet som skal diagnostiseres. Hvis bare én enhet 
er tilkoblet, er denne allerede markert. Trykk på <OK>. 
 
Velg "Viftetest" ved å trykke på <▼> fra det første 
diagnostikkskjermbildet. Trykk deretter på <Velg>, slik 
at "Viftetest" markeres, og bekreft valget ved å trykke 
på <OK>. 
 
Under viftetesten prøves hele forløpet med åpning av 
eventuelt motorspjeld.  Derfor starter viften med 
innstilt forsinkelse.  Dette gjelder også om 
motorspjeld ikke er tilkoblet.  
 
Skjermbildet for viftetest kan se litt forskjellig ut, 
avhengig av hvilken viftetype som er innstilt. Er 
systemet i stedet innstilt på viftetype EC eller AC, kan 
viftehastigheten justeres opp og ned i trinn på 10 % 
med knappene <+> og <->, som vist på det nederste 
bildet til høyre.   Er systemet innstilt på KR, for 
reléstyring av vifte, har brukeren bare mulighet til å 
starte og stoppe viften. 
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Diagnostikk – VentoVind™, Spjeldtest 
 

Ved installasjon, justering av parametere samt ved 
feilsøking kan det være til hjelp å kunne prøvekjøre 
motorspjeldene, hvis slike inngår i installasjonen. 
Følg instruksjonene nedenfor: 
 
Trykk først på <Setup> på statusbildet (normalbildet) 
og deretter på <▼> for å komme til service-
/systembildet. 
 
Trykk på <Velg> på service-/systembildet. Første 
linje er nå markert. Trykk på <▼> for å gå ned til 
"Diagnostikk". Trykk på <OK> for å velge denne 
funksjonen. 
 
Velg enhet som skal diagnostiseres. Hvis bare én 
enhet er tilkoblet, er denne allerede markert. Trykk 
på <OK>. 
 
Velg "Spjeldtest" ved å trykke på <▼> fra det første 
diagnostikkskjermbildet. Trykk deretter på <Velg> 
etterfulgt av <▼>, slik at "Spjeldtest" markeres.  
Bekreft valget ved å trykke på <OK>. 
 
På spjeldtestmenyen får brukeren mulighet til 
manuelt å åpne og lukke spjeldet som er synlig på 
det nederste bildet til høyre.   
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Se konfigurasjonsoversikt for alle enheter, Krypgrunn 
 

 
 

Trykk først på <Setup> på statusbildet (normalbildet) 
og deretter på <▼> to ganger for å komme til 
konfigurasjonsoversikten. 
 
Trykk på <Velg> på konfigurasjonsoversikten. Første 
linje, "Se konfigurasjonsoversikt", er nå markert. 
Trykk på <OK> for å velge denne funksjonen. 
 
Hensikten med denne funksjonen er at brukeren skal 
kunne se en sammenstilling av innstillingene til de 
forskjellige enhetene, for enkelt å kunne kontrollere 
at alle er innstilt likt, eller at ønskede endringer 
faktisk er innført, eller for å se andre egenskaper for 
den aktuelle installasjonen. 
 
Hvis systemet har flere enn tre installerte enheter, er 
høyreknappen utstyrt med markeringen <▼> for å 
vise at brukeren kan bla nedover i listen over 
enheter. 
 
For krypgrunnsavfukter viser det første bildet 
enhetenes valgte reguleringsprinsipp (Fast eller MGI) 
med sine respektive børverdier og 
sikkerhetsmarginer, etterfulgt av øvre henholdsvis 
nedre hysterese. 
 
På det andre av bildene som nås med knappen 
<Neste>, vises det innstilte alarmnivået samt om 
kontinuerlig vifte er aktivert eller ikke. 
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Se konfigurasjonsoversikt i de forskjellige enhetene, VentoVind™ 
Trykk først på <Setup> på statusbildet (normalbildet) 
og deretter på <▼> to ganger for å komme til 
konfigurasjonsoversikten. 
 
Trykk på <Velg> på konfigurasjonsoversikten. Første 
linje, "Se konfigurasjonsoversikt", er nå markert. 
Trykk på <OK> for å velge denne funksjonen. 
Hensikten med denne funksjonen er at brukeren skal 
kunne se en sammenstilling av innstillingene til de 
forskjellige enhetene, for enkelt å kunne kontrollere 
at alle er innstilt likt, eller at ønskede endringer 
faktisk er innført, eller for å se andre egenskaper for 
den aktuelle installasjonen. 
 
Hvis systemet har flere enn tre installerte enheter, er 
høyreknappen utstyrt med markeringen <▼> for å 
vise at brukeren kan bla nedover i listen over enheter. 
På disse skjermbildene vises: 
 
Start/Stopp – kvoten VentoVind™-viften skal starte, 
henholdsvis stanse, ved.  
 

Alarm – MGP-nivå og varighet i døgn for å trigge 
alarmen ved feil klima. 
 

Vifte – Aktuelt valg av vifte. Kan være EC, AC eller KR, 
der KR betyr at viften styres via relé og derfor ikke 
hastighetsreguleres. 
 

Fors. (s) – forsinkelse av viftestart i forhold til 
motorspjeld. Når systemet aktiveres, tillates først 
spjeldet å åpnes før viften starter, for å unngå ulyd. 
 

Min T – den laveste temperaturen systemet arbeider 
ved, en grense som er satt for å unngå for stor 
nedkjøling av rommet. 
 

Par – Parallell drift, viser om backupavfukter (hvis en 
slik er installert) skal operere parallelt med 
VentoVind™-viften eller ikke. Normalt skal denne 
være satt til Nei, noe som betyr at om avfukteren trer 
inn, så stanser VentoVind™-viften. 
 
Tacho – (bare mulig å bruke med EC-vifte) viser om 
viften som benyttes, har tachometersignal koblet til 
VentoVind™-styreenheten, slik at systemet skal kunne 
avgi alarm hvis det ser ut til å være feil på viften. 
 
De siste avmerkede skjermbildene til høyre viser bare 
om backupavfukteren er tilkoblet. (Backupavfukter 
leveres bare som ekstra tilbehør ved bestilling) 
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Endre innstillinger (av reguleringsparametere), Krypgrunn 
 

  

Trykk først på <Setup> på statusbildet 
(normalbildet) og deretter på <▼> to ganger for å 
komme til konfigurasjonsoversikten. 
 

Trykk på <Velg> på konfigurasjonsoversikten og 
deretter på <▼> , slik at linjen "Rekonfigurere 
enhet" markeres. Trykk på <OK> for å velge denne 
funksjonen. 
 

Fra panelet får nå brukeren beskjed om å velge den 
enheten som skal konfigureres. Trykk om nødvendig 
på <▼> for å gå til ønsket enhet. Trykk på <OK> for 
å gå videre hvis ønsket enhet allerede er markert. 
 

Kontinuerlig ventilasjon – Styrer viftedriften. Hvis 
kontinuerlig ventilasjon er aktivert, går viften hele 
tiden. Hvis funksjonen ikke er aktivert, går viften 
bare når avfukting pågår. 
RF-kontrollmodus – kan enten være Fast eller MGI. 
Fast regulering er den tradisjonelle metoden med et 
sett børverdier i % Rf for luftfuktigheten. MGI 
(muggindeksregulering) vil si at den maksimalt 
tillatte luftfuktigheten er temperaturavhengig, og at 
systemet styres ved hjelp av en definert 
sikkerhetsmargin. MGI forklares inngående i 
begynnelsen av denne håndboken. 
 
Trykk på <Endre> for å endre parametere, og bla 
med <▼> slik at ønsket linje og parameter blir 
markert. Trykk på <OK>, og bruk deretter piltastene 
til å få frem ønsket valg, for eksempel Ja eller Nei for 
viftedriften. Bekreft valget med <Lagre>. 
 

Fra det første skjermbildet fører <▼> til neste 
skjermbilde, som viser aktuelle parametere for fast 
regulering eller MGI-regulering, avhengig av hvilken 
reguleringsmetode som er valgt. Parametere kan 
endres på samme måte som på forrige skjermbilde. 
 

Vær oppmerksom på at en varseltekst alltid vises 
når brukeren velger å endre en parameter, dette for 
å unngå utilsiktede endringer. 
 

Når en endring er utført og lagret, vises en 
bekreftelse på at endringen er lagret i styreenheten, 
så sant alt har gått bra. Hvis bekreftelsen ikke vises, 
må prosedyren gjentas.  
 

Ved eventuell tvil om endringen er lagret eller ikke, 
bruk funksjonen "Se konfigurasjonsoversikt" for å 
kontrollere hvilke innstillinger som nå gjelder for 
enheten. 
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Endre innstillinger (av reguleringsparametere), VentoVind™ 
 

Trykk først på <Setup> på statusbildet 
(normalbildet) og deretter på <▼> to ganger 
for å komme til konfigurasjonsoversikten. 
 

Trykk på <Velg> på konfigurasjonsoversikten og 
deretter på <▼> , slik at linjen "Rekonfigurere 
enhet" markeres. Trykk på <OK> for å velge 
denne funksjonen. 
 

Fra panelet får nå brukeren beskjed om å velge 
den enheten som skal konfigureres. Trykk om 
nødvendig på <▼> for å gå til ønsket enhet. 
Trykk på <OK> for å gå videre hvis ønsket enhet 
allerede er markert. 
 

 
Innstillingene for Startnivå/Stoppnivå viser 
hvilken kvote systemet skal starte, henholdsvis 
stoppe, viften ved. Når viften er startet, 
arbeider den normalt til fuktigheten inne og ute 
er i likevekt, og dette er årsaken til at 
stoppverdien er lavere enn startverdien. 
Viftetype regulerer hvilken viftetype som er 
tilkoblet, og kan stilles for AC, EC-vifte og KR 
(kontrollrelé), som betyr at viften kontrolleres 
via relé. Bytte av vifte krever også omkobling i 
styreenheten. 
Start/Stopp-hast. styrer ved hvilken hastighet 
viften skal starte, henholdsvis hvor høyt opp i 
hastighet den kan gå.  
Topphastighetsnivå styrer ved hvilken kvote 
viften skal nå sin definerte topphastighet. 
Vifteforsinkelse styrer med hvilken forsinkelse 
viften skal starte i forhold til motorspjeldet. 
Hvis motorspjeldet ikke har rukket å åpne før 
viften starter, er det fare for ulyd spjeldet. 
Alarm MGP/dager styrer nivået og varigheten 
som kreves for at en alarm skal vises på 
displayet. Dette er normalt satt til 1.0/5, som 
innebærer at om MGP-nivået overstiger 1 i 
løpet av fem døgn etter hverandre, utløses 
alarmen for å gjøre brukeren oppmerksom på 
situasjonen. 
Minimum temperatur er laveste tillatte 
utetemperatur som systemet kan arbeide ved. 
Tacho –- styrer om systemet skal overvåke 
tachosignal fra viften, for å kunne varsle hvis 
viften ikke ser ut til å fungere som den skal.  
Bare synlig for EC-vifte 
Backupavfukter – Styrer om systemet skal 
bruke backupavfukter. 
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Parallell funksjon styrer om backupavfukteren 
skal arbeide parallelt med VentoVind™-viften 
eller ikke. Normalt skal Parallell funksjon være 
satt til Nei, som betyr at viften stanser hvis 
backupavfukteren stanser, noe som normalt er 
den beste og mest energieffektive løsningen.  
Modbus baudrate – For regulering av 
baudrate-hastigheten via RS485. Ved levering 
er VentoVind™ innstilt på baudrate 19200. 
Valgbare hastigheter er: 1200, 2400, 4800, 
9600, 14400, 19200, 38400, 56000, 57600, 
115200.  Brukes bare ved sammenkobling med 
sentral overvåking og styresystem (Building 
Automation) RS485. 
 
For innstillinger av backupavfukter se kapittel:  
Endre innstillinger (av reguleringsparametere), 
Krypgrunn. 
 
OBS! 
En varseltekst vises alltid når brukeren velger å 
endre en parameter, dette for å unngå 
utilsiktede endringer. 
 

Når en endring er utført og lagret, vises en 
bekreftelse på at endringen er lagret i 
styreenheten, så sant alt har gått bra. Hvis 
bekreftelsen ikke vises, må prosedyren gjentas.  
 

Ved eventuell tvil om endringen er lagret eller 
ikke, bruk funksjonen "Se 
konfigurasjonsoversikt" for å kontrollere hvilke 
innstillinger som nå gjelder for enheten. 
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Gå tilbake til fabrikkinnstillinger 
 

 
 

  

Trykk først på <Setup> på statusbildet 
(normalbildet) og deretter på <▼> to ganger 
for å komme til konfigurasjonsoversikten. 
 
Trykk på <Velg> på innstillingsbildet og 
deretter på <▼>, slik at linjen "Tilbakestille 
alle innstillinger" markeres. Trykk på <OK> for 
å velge denne funksjonen. 
 
Fra panelet får nå brukeren beskjed om å 
velge den enheten som skal tilbakestilles. 
Trykk om nødvendig på <▼> for å gå til 
ønsket enhet. Trykk på <OK> for å gå videre 
hvis ønsket enhet allerede er markert. 
 
For å unngå utilsiktede endringer må 
brukeren bekrefte valget og ønsket sitt en 
gang til. Trykk på <OK> hvis alt stemmer. 
Fabrikkonfigurasjon innebærer: 
For avfukter at enheten bruker en fast 
reguleringsmetode med børverdien 65 % og 
hysterese +/- 4 %. Alarmnivået er satt til +10 
%, som betyr at alarmen for høy fuktighet 
vises hvis den relative fuktigheten i rommet 
når 79 %. 
For VentoVind™ 
Startnivå 1,1 
 
Ved eventuell tvil om endringen er lagret eller 
ikke, bruk funksjonen "Se 
konfigurasjonsoversikt" for å kontrollere 
hvilke innstillinger som nå gjelder for 
enheten. 
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Fjerne enhet  
 

 
  

Trykk først på <Setup> på statusbildet 
(normalbildet) og deretter på <▼> to ganger 
for å komme til konfigurasjonsoversikten. 
 
Trykk på <Velg> på innstillingsbildet og 
deretter på <▼>, slik at linjen "Fjern enhet" 
markeres. Trykk på <OK> for å velge denne 
funksjonen. 
 
Fra panelet får nå brukeren beskjed om å 
velge den enheten som skal fjernes. Trykk om 
nødvendig på <▼> for å gå til ønsket enhet. 
Trykk på <OK> for å gå videre hvis ønsket 
enhet allerede er markert. 
 
For å unngå utilsiktede slettinger må brukeren 
bekrefte valget og ønsket sitt en gang til. 
Trykk på <OK> hvis alt stemmer.  
 
Enheten er nå slettet fra systemet. Dataene 
for enheten blir ikke lenger vist på 
kontrollpanelet, og ingenting blir logget fra 
den. Eventuelle alarmer blir heller ikke vist. 
Styreenheten fortsetter med å styre 
avfukteren i henhold til de aktuelle 
innstillingene, så sant den ikke kobles fra. 
 
Enhetsnavnet som den slettede enheten 
hadde, for eksempel A1, er nå ledig. Hvis 
dette nummeret også er det laveste 
tilgjengelige nummeret, tildeles dette navnet 
neste enhet som tilkobles. Pass derfor på å 
slette den gamle enheten før den nye 
tilkobles, ved et eventuelt bytte av 
maskinvare. Den nye enheten får da samme 
navn som forgjengeren. 
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Alarmer og servicepåminnelser 
HomeVision® Pro har en rekke alarmer og påminnelser implementert for å gjøre brukeren 
oppmerksom på driftsforstyrrelser, oppståtte feil eller behov for service. 
For alle disse visningene, bortsett fra advarselen for mangelfull loggfunksjon, leder knappen <Neste> 
til en bekreftelse på at tiltak er iverksatt, som vist på bildet til høyre nedenfor. Når <OK> trykkes inn, 
opprettes en loggpost i systemet, slik at tidspunktet lagres og dermed kan være en støtte for 
serviceteknikeren ved eventuell senere feilsøking. Etter bildene nedenfor følger en tabell med 
forklaringer på de forskjellige meldingene. Vær oppmerksom på at den øverste linjen i alarmen 
begynner med gjeldende maskinbenevnelse (i eksempelet ovenfor A1), for at brukeren skal vite 
hvilken maskin det gjelder, hvis installasjonen har flere maskiner. 
 

 Skjermbilde  Forklaring 

Hom
eVision 

 

Innebærer at avfukterens varmebeskyttelse med automatisk 
tilbakestilling har løst ut. Avfukteren starter automatisk igjen når 
temperaturen har sunket, men for å unngå at dette skjer igjen, skal 
avfukteren utbedres i henhold til denne håndboken. Tiltettet filter 
er en svært sannsynlig feil, som teksten angir. Bekreft med <OK> når 
feilen er utbedret. Alarmen forsvinner, og en loggpost opprettes i 
systemet. 
Kontakt forhandleren hvis problemene vedvarer selv etter at 
tiltakene i avfukterens håndbok er utført. 

 

Som teksten beskriver, har det oppstått en feil i avfukteren som må 
utbedres av kvalifisert fagperson. Kontakt forhandleren 
umiddelbart, systemet klarer nå ikke å avfukte krypgrunnen (om det 
er behov for dette). 

 

Den relative fuktigheten er eller har vært over den alarmgrensen 
som er stilt inn i systemet. Kontroller først at innstilt alarmgrense er 
relevant, og at den relative rådende fuktigheten er et problem. Se 
deretter avfukterens håndbok for å få feilsøkingsinstruksjoner.  
Bekreft med <OK> når feilen er utbedret. Alarmen forsvinner, og en 
loggpost opprettes i systemet. 

 

Kontrollenheten er ute av funksjon og kan ikke regulere avfukteren 
på riktig måte. Både avfukteren og avfukterens innebygde vifte går 
nå kontinuerlig for å unngå skade på bygningen. Kontinuerlig drift 
innebærer økt energiforbruk, så kontakt forhandleren så raskt som 
mulig. 

 

Denne alarmen innebærer at kontrollpanelet ikke har hørt 
kontrollenhetens radiotrafikk på 60 minutter. Når kontakten 
gjenopprettes, forsvinner alarmen automatisk. 
Kontroller først at avfukteren er spenningssatt, for å utelukke at 
dette ikke er årsaken til problemet. Hvis problemet vedvarer, start 
om avfukteren og koble kontrollpanelet (par det) til 
kontrollenheten igjen. Kontakt forhandleren hvis disse tiltakene 
ikke utbedrer feilen. 
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Tolke USB-loggen 
I HomeVision® Pro-versjonen opprettes det en CSV-loggfil (kommadelt) i USB-minnet, og innholdet i 
denne loggfilen kan leses ved hjelp av for eksempel Microsoft Excel.  

Husk å angi i menysystemet at USB-minnet skal tas ut, før det fysisk fjernes fra kontrollpanelet. Hvis 
dette ikke gjøres, er det fare for at skrivingen til systemet avbrytes på feil måte, og at filen blir 
ødelagt. Man bør også lage en kopi av loggfilen, lagre den på et annet sted og deretter bruke denne 
kopien til analyse. Faren med å ikke gjøre dette, er at man ved en feil kan komme til å lagre filen på 
USB-minnet igjen i endret form, med det resultat at kontrollpanelet ikke fortsetter å logge. Så snart 
kopieringen er utført, skal USB-minnet settes på plass igjen, slik at ingen data går tapt. 

VentoVind™
 

 

Alarmen innebærer at viften har stanset eller går for sakte rundt.  
Kan bare brukes med EC-vifte. 

 

Denne alarmen innebærer at innstilt MGP-nivå er overskredet i en 
sammenhengende periode.  Standardinnstilling for denne alarmen 
er MGP 1,0 og 5 døgn. 

 

Denne alarmen innebærer at systemet ikke lenger har kontakt med 
én eller flere innesensorer.  Bruk Diagnostikk, se funksjonen for 
sensorverdier i menyen for å se hvilke sensorer det gjelder. 
Kontakt forhandleren. 

 

Denne alarmen innebærer at systemet ikke lenger har kontakt med 
én eller flere utesensorer. Bruk Diagnostikk, se funksjonen for 
sensorverdier i menyen for å se hvilke sensorer det gjelder. 
Kontakt forhandleren. 

 

 

Denne alarmen innebærer at systemet ikke lenger har kontakt med 
én eller flere inne- eller utesensorer. Bruk Diagnostikk, se 
funksjonen for sensorverdier i menyen for å se hvilke sensorer det 
gjelder. Kontakt forhandleren. 

Felles 

 

Systemet påminner om service, som skal skje én gang per år.  
Se deretter avfukterens håndbok for å få instruksjoner. 
Ved bekreftelse med <OK> nullstilles tidtelleren, og det tar et år 
før påminnelsen vises på nytt. En loggpost opprettes i systemet. 

 

Dette panelet vises når det har oppstått problemer med loggingen. 
Problemet kan skyldes feil eller fullt USB-minne. Prøv med et annet 
FAT32-formatert USB-minne. Kontakt forhandleren hvis dette ikke 
hjelper. 

 

For alle disse visningene, bortsett fra advarselen for mangelfull 
loggfunksjon, leder knappen <Neste> til en bekreftelse på at tiltak 
er iverksatt, som vist på bildet til høyre nedenfor.  Når <OK> 
trykkes inn, opprettes en loggpost i systemet, slik at tidspunktet 
lagres og dermed kan være en støtte for serviceteknikeren ved 
eventuell senere feilsøking. 
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Når kopien åpnes, kan man la Excel sortere dataene i kolonner, slik at de får det formatet som vises i 
eksempelet nedenfor. Kolonnen "Unit ID" angir styreenhetens serienummer. For poster som ble 
opprettet da det ikke var noen styreenhet tilkoblet, angis tallet null. "PARAMETER NR" angir 
nummeret til aktuell parameter, en opplysning som mangler verdi for brukeren så sant den ikke 
brukes til sortering av data eller til søking. "PARAMETER NAME" angir navnet på aktuell parameter, 
og "PARAMETER VALUE" angir den aktuelle parameterens verdi ved tidspunktet for loggingen. 

DATE/TIME UNIT ID PARAMETER 
NR 

PARAMETER 
NAME 

PARAMETER 
VALUE 

2011-01-01 00:01 730 101 D RHlow -4 
     

 

Nedenfor vises de parameterne som finnes i loggen. 

PARAMETER 
NR 

PARAMETER  
NAME 

PARAMETER 
VALUE 

FORKLARING 

101 D RHlow -4 Hysterese nedre 

102 D RHHigh 4 Hysterese øvre 

103 Calc Low RH 61 
Beregnet deaktiveringsnivå for 
avfukteren, fast regulering 

104 Calc High RH 69 
Beregnet aktiveringsnivå for 
avfukteren, fast regulering 

106 MGI safety margin -15 
Sikkerhetsmargin, 
muggindeksregulering 

109 RH nominal fixed 65 Børverdi, fast regulering 

110 RH alarm limit 10 Alarmgrense 

111 RH alarm level 79 Beregnet alarmnivå, fast regulering 

120 output FAN 1  
Logges ved automatisk av- og påslåing 
av vifte. 1 ved start. 0 ved stopp. 

121 output HEATER 1 

Logges ved automatisk av- og påslåing 
av varmeren (avfuktingen). 1 ved start. 
0 ved stopp. 

122 Alarm 1 overheated 1 
Normalt 1. 0 når alarmen kommer – 
vises på panelet. 

123 Alarm 2 failure 1 
Normalt 1. 0 når alarmen kommer – 
vises på panelet. 

124 Alarm 3 humidity 1 
Normalt 1. 0 når alarmen kommer – 
vises på panelet. 

125 ContFan 1 Ved konstant viftedrift 1, ellers 0 

126 FIX/MGI 0 0 for fast regulering. 1 for muggindeks. 

127 Months to service 13 
Antall måneder til service. Begynner på 
13 og teller ned. 

128 Time changed 2011-05-03 15:33 Logges når tiden endres.  

130 CU ID 725 Logging av styreenhetens ID. 

132 Pairing attempt std/serv 0 

Logges når systemet forsøker å koble til 
en ny enhet. 0 for standard, 1 for 
service. 

133 Alarm Connection lost 1 
Normalt 1. 0 når alarmen kommer – 
vises på panelet. 
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134 Alarm USB writing error 1 
Normalt 1. 0 når alarmen kommer – 
vises på panelet. 

135 Alarm 4 CU failure 1 
Normalt 1. 0 når alarmen kommer – 
vises på panelet. 

142 Corrective action taken 1 
Logges når en alarm- eller 
servicemelding kvitteres. 

143 Lite/Pro 1 
Logging av kontrollpanelversjon.  
0 for Lite. 1 for Pro. 

150 Active hrs this month 19 
Logging av månedens driftstimer. Skjer 
den siste dagen i hver måned. 

165 Mean temp this month 14 

Logging av månedens 
middeltemperatur. Skjer den siste 
dagen i hver måned. 

180 RH this month 45 

Logging av månedens middelfuktighet 
(RF). Skjer den siste dagen i hver 
måned. 

192 Active hrs/day 2,7 Antall driftstimer for dagen 

193 Mean temp/day 14 Dagens middeltemperatur 

194 Mean RH/day 43 Dagens middelfuktighet (RF) 

 

Vedlikehold og service 
 
HomeVision® trenger ikke regelmessig service eller vedlikehold.  
 
Kontrollpanelets mulighet for batteridrift er bare beregnet for bruk under installasjonsarbeidet og 
ved eventuelt servicearbeid i krypgrunnen.  
Etter utført arbeid skal HomeVision® tilføres strøm via batterieliminatoren. Batteriene bør da fjernes 
fra kontrollpanelet, fordi mange typer og fabrikat har en tendens til å lekke når de blir gamle. Dette 
kan i sin tur ødelegge elektronikken i HomeVision®. 
 
Hvis det skulle bli behov for å skaffe nye batterier, skal disse være av typen 1,5 V AAA-celler. To 
batterier er nødvendig. 
 

Feilsøking 
Merk: Servicepåminnelser og alarmer som vises i displayet, behandles i et tidligere kapittel i denne 
håndboken. Tiltakene for disse er oppført i avfukterens håndbok. 
 

Feil Mulig årsak Tiltak 
Kontrollpanelet fungerer ikke. 
Ingenting vises i displayet. 
 
Kontrollpanelet starter på nytt 
hele tiden. 
 

Hvis batterier benyttes, er disse 
sannsynligvis tomme. 
 
Batterieliminator er ikke 
tilkoblet eller er ute av 
funksjon. 

Bytt batterier 
 
 
Kontroller at den står i 
stikkontakten, og at 
stikkontakten tilføres 
spenning. 
Kontroller at kontakten i 
kontrollpanelet er korrekt 
plassert. 
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Hvis dette ikke hjelper, prøv å 
sette batterier i panelet. Hvis 
dette fungerer, er 
batterieliminatoren ødelagt 
og må byttes ut.  
Hvis dette ikke fungerer, er 
kontrollpanelet sannsynligvis 
ute av funksjon. Kontakt 
forhandleren. 
 

Kontrollpanelet skriver ikke 
noe i loggen. 

Det kan være en feil på USB-
minnet, eller minnet kan være 
feil formatert hvis det tidligere 
har vært brukt på et annet sted. 

Kontroller at USB-minnet er 
FAT32-formatert hvis det har 
vært brukt utenfor 
kontrollpanelet. 
Hvis det fortsatt ikke 
fungerer, bytt ut USB-minnet 
med et annet FAT32-
formatert minne. 
 
Kontakt forhandleren hvis 
problemene vedvarer. 
 

Tilkobling mislyktes ved 
sammenkobling/nyinstallasjon 
av styreenhet.  

Styreenheten er ikke mottakelig 
for paring.  
Radiosignalene kan ikke trenge 
gjennom huskonstruksjonen. 
Avstanden er for stor mellom 
kontrollpanelet og 
styreenheten. 

Styreenheten er bare åpen 
for paring i 2 minutter etter 
at strømmen er tilkoblet. 
Start om styreenheten og 
prøv å koble til igjen. 
Flytt kontrollpanelet 
nærmere styreenheten. 
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Tekniske data 
Type LAF 50 LAF 50E LAF 50E2 LAF 100 LAF 100E LAF 150 LAF 150E 

Styreenhet avfukting Krypgrunn 
 

Drivspenning via avfukter 24 V DC 
Beskyttelsesklasse IP 44 
Lengde x bredde x høyde (mm) 180 x 110 x 63   

Styreenhet VentoVind™ 
 

Drivspenning  240 V AC/50 Hz 
Beskyttelsesklasse IP 44 
Lengde x bredde x høyde (mm) 255 x 180 x 95   

Kontrollpanel 
 

Batteridrift alternativt via batterieliminator 
 

Batteritype AAA-celle, 1,5 volt 
Batterieliminator: Tilkobling, primærspenning 240 V AC/50 Hz 
                                 Sekundærspenning og maks. strøm 5 V DC, 800 mA 
USB-grensesnitt for minnepinne 1 GB minnepinne 

følger med 
Lengde x bredde x høyde (mm) 150 x 85 x 25   

Radiofrekvens 868 MHz   
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