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Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles.

Beskrivning styrsystem
Allmänt
SALERYD fl äktar kan erhållas med integrerad styr och reglerut-
rustning med funktioner som tryckreglering med säsongsanpas-
sade funktioner för att styra luftfl ödet på central nivå. Styrsyste-
met är optimerat för att vara enkelt och okomplicerat att installera 
och att anpassa frånluftsventilationen efter ett brett spektra av 
olika omständigheter. 

Trådlös kommunikation på alla plattformar
Styrsystemet har ett unikt trådlöst kommunikationsgränssnitt 
som via WiFi kommunicerar med smartphone, tablet eller laptop.  
Kommunikationen sker pear to pear vilket betyder att man kan 
ansluta valfri smartenhet, utan att ha tillgång till internet. Varje 
fl äkt kan tilldelas en unik identitet och lösenord för att förhindra 
tillträde från obehöriga. 

Handterminalen i telefonen
Genom att ansluta sin smartenhet till fl äkten får man en komplett 
kontrollpanel direkt i en bärbar enhet som gör installationsförfa-
randet enkelt, säkert och på distans. Installationsgränssnittet är 
logiskt uppbyggt med driftsval, funktioner och grafer som visar ak-
tuellt bör-, och ärvärde för kanaltryck, temperaturer och fl äktens 
varvtal i procent. Den inställda driftkurvan visas direkt i grafen och 
ger återkoppling från fl äkten i realtid. Här görs inställningar för 
det inbyggda veckouret och parameterinställningar för systemets 
funktioner.

Förberett för externa funktioner
Styrsystemet har plintingångar för extern hög-, lågfart och stopp 
samt larmrelä för extern driftindikering via trådbunden anslutning. 

Tryckreglering
Styrutrustningen konstanthåller kanaltrycket efter inställt börvär-
de från en inbyggd trycksensor och mätuttag placerat på fl äktens 
sugsida. Vid felindikering i tryckregleringen övergår styrsystemet 
automatiskt till procentreglering för att förhindra ofrivilligt stopp.

Utetemperaturkompensering
Om funktionen väljs förskjuts tryckbörvärdet med avseende på 
utetemperaturen för att motverka skorstenseff ekten under den 
kalla årstiden, eller användas för att minska ventilationsfl ödet un-
der eldningssäsongen för att minska energianvändningen.

Procentreglering
Konstanthåller fl äktens varvtal efter inställt börvärde i procent för 
normal - högfart - lågfart. 

Veckour
Styrsystemet har en inbyggd klocka och kopplingsur som kan an-
vändas för att styra fl äkten varvtal i procent. Tider för normal, hög- 
och lågfart kan programmeras under lika tider på dygnet vid olika 
veckodagar. Luftfl ödet bestäms av ställbara börvärden i procent 
för normal hög- och lågfart.

Sommarnattkyla (tillval)
En enkel metod att tillföra sval uteluft nattetid. Vid inställd tidpunkt 
och inom bestämda temperaturgränser går fl äkten på högfart 
för att kyla ner byggnaden. Då frånluftstemperaturen når inställt 
gränsvärde eller tidpunkt för normaldrift inträder, återgår fl äkten 
till normal drift. Funktionen är ett tillval som beställs vid ordertill-
fället. 

Komplement och tillbehör
Styrutrustning
Sommarnattkyla     TBF-0050

Rumshygrostat 35 ... 95 %RH  TBF-0024

Väggsändare WiFI HOME Frånvaro  TBTA-0021

Väggsändare WiFI HOME Vädring, timer TBTA-0022 

Kabel förlängning 10 m Wifi -enhet  PKP426-01

WiFi Link Radio kommunikationsförlängare PKP-403-01 SET

FANHUB, trådlös nätverkslösning  TBF-0100

WiFi Link Modbus  trådlös    PKP-396-01

Behovsanpassad ventilation
Allmänt
Fördelarna med behovsstyrd ventilation är många eftersom luft-
fl ödet anpassas efter det faktiska behovet. Luftfl ödet ökas eller 
minskas beroende på kanaltryck, lufttemperatur, luftfuktighet och 
närvaro. Genom att reglera ventilationen utifrån det aktuella be-
hovet så använder det behovsstyrda ventilationssystemet gene-
rellt mindre energi än ett konstantfl ödessystem, där luftfl ödet hela 
tiden är det samma. I system med centralt placerad frånluftsfl äkt 
kan det vara komplicerat att styra luftfl ödet fullt ut. Med fl era lokalt 
installerade fl äktar kan luftfl ödet bättre anpassas till varje enskild 
lägenhet, vilket ger en större fl exibilitet i luftfl ödesvariationer än 
ventilationssystem med centralt placerad fl äkt för fl era lägenheter. 

WiFi HOME för SMARTA HEM
Med styralternativ HOME kan lokalt installerade fl äktar komplette-
ras med trådlösa omkopplare för frånvarostyrning (borta/hemma) 
och forcerad ventilation (vädringsläge) med timerfunktion. Vägg-
sändarna har en räckvidd på 30 meter, levereras med batteri och 
monteras med medföljande dubbelhäftande tejp eller med skruv 
direkt på vägg eller apparatdosa.

Smarta hem 
Med trådlösa väggströmbrytare 
för frånvarosyrning och timer-
styrt vädringsläge kan använ-
daren enkelt och säkert anpas-
sa ventilationen.  
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Fastighetsautomation
Allmänt
Takfl äkt ERIK med integrerad styr och reglerutrustning kan kom-
pletteras med utrustning för kommunikation mot centraliserad 
övervakning eller kopplas upp till fastighetens interna system för 
fastighetsautomation via Modbus.

FANHUB 

Centraliserad övervakning
FANHUB är ett trådlöst system för att länka ihop fl era fl äktar i 
en eller fl era närliggande fastigheter till ett centralt system för 
övervakning av upp till 32 fl äktar i samma nätverk direkt via WiFi. 
FANHUB levereras med överskådlig mjukvara, med vilken du 
enkelt växlar mellan anslutna enheter för att övervaka, läsa och 
ändra driftsparametrar. Systemet kan konfi gureras fristående och 
kopplade till en central pc, eller integrerat med fastighetens övri-
ga nätverk, då med unika IP adresser för respektive fl äktenhet. 
FANHUB består av en server och en eller fl era repeaters som 
konfi gureras efter byggnadens förutsättningar.     

Internetaccess
Via FANHUB kan systemet öppnas för access via Internet. Det 
betyder att systemet är åtkomligt från var som helst i världen, så 
länge det fi nns tillgång till internet

Driftsättning
Systemets komponenter paras automatiskt ihop digitalt med 
den roll de ska fylla i systemet. Ingående enheter levereras 
förinställda, och parning sker då de strömsätts. Installations-
tiden förkortas och risken för felkoppling och felkonfi gurering 
elimineras. Under injusteringen kan installatören logga in lokalt 
på respektive fl äktenhet för att göra inställningar och trimma in 
anläggningens luftfl öde och temperaturer. 

Modbus kompabilitet 

WiFi-Link Modbus  
Används för att ansluta aggregatet till ett system för fastighets-
automation. Möjliggör en centraliserad övervakning och styrning. 
Trådlös uppkoppling mot takfl äkten och trådbunden via RS485 
mot automationsnätverket. Den trådlösa anslutningen mellan 
fl äkten och Modbusadaptern paras ihop via ett trådlöst installa-
tionsgränssnitt, via smartphone, tablet ellet laptop. WiFi kommu-
nikationen har räckvidd till 150 meter vid fri sikt. Signalöverföring-
en är snabb, stabil och pålitlig. Modbus adaptern levereras med 
nätadapter som ansluts till vägguttag 230V.  

Kommunikationsförlängare

Wi-Fi-Link Radio 
En kommunikationsförlängare med nätadapter som används till-
fälligt för att förlänga räckvidden vid injustering i t.ex. fl ervånings-
hus. Totalt kan räckvidden nå 500 meter vid fri sikt. Levereras 
med nätadapter som ansluts till vägguttag 230V

FANHUB

Komplement och tillbehör
Styrutrustning
FANHUB, trådlös nätverkslösning  TBF-0100

WiFi Link Radio kommunikationsförlängare PKP-403-01 SET

WiFi Link Modbus  trådlös    PKP-396-01
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Administration
Ändra ID och lösenord på enheten, inställningar för 
veckouret.

Start/Stopp
Startar och stoppar fl äkten 

Fläkthastighet i procent
Inställning av fl äktens hastighet,undermenyn visar pa-
rametrar för varvtal i reducerad och forcerad ventilation. 

Tryckreglering 
Grafi sk inställning av tryckbörvärde i Pa, undermenyn 
visar aktuellt börvärde, och ärvärdet visas i realtid.

Utetemperaturkompensering
Grafi sk inställning av tryckbörvärde i Pa i relation till 
utetemperatur, undermenyn visar aktuellt börvärde och 
ärvärde för tryck och temperatur i realtid.

Lågfart
Aktiverar inställd fl äkthastighet för reducerad ventilation.

Högfart
Aktiverar inställd fl äkthastighet för forcerad ventilation.

Larm
Visas då larm föreligger, felorsak anges i klartext.

Låst system
Visas då systemet är låst, exempelvis då fl äkten är ma-
nuellt stoppad för service.

Beskrivning kontrollpanel
Allmänt
Kontrollpanelen genereras i fl äktens WiFi modul som skapar ett 
lokalt WiFI nätverk, till viket man kan ansluta en mobil enhet med 
WiFi anslutning, så som smartphone, tablet eller laptop. Kom-
munikationen sker direkt mellan fl äkten och den mobila enheten, 
vilket betyder att man inte behöver tillgång till Internet eller nå-
got annat WiFI nätverk för att kunna kommunicera med fl äkten. 
Åtkomst till kontrollpanelen sker genom att logga in på fl äktens 
WiFi nätverk. Därefter används mobila enhetens webbläsare för 
att göra inställningar direkt i fl äktens styrsystem.    

Sommarnattkyla
Visas då fl äkten är bestyckad med funktionen som är 
ett tillval. Inställning av parametrar som styr funktionen.

Fläkten styrs direkt med en smartphone, tablet eller laptop som 
du kan bära med dig under injusteringen. Detta minskar risken 
för fallolyckor då mindre del av jobbet behöver utföras på hög 
höjd. Kontrollpanelen har ett enkelt men informativt gränssnitt.

Räckvidd för WiFi signalen
Räckvidden för WiFi signalen är ca 150 meter vid fri sikt. Vid 
ogynnsamma förhållanden begränsas signalen. Exempel på 
sånt som kan påverka är, om fl äkten är installerad på plåttak, 
om WiFi modulens placering på fl äkten är riktad bort från mot-
tagaren, träbyggnader med högt fuktinnehåll kan också störa 
signalen. 

Åtgärder för att underlätta signalmottagning
På Androidtelefoner fi nns en inbyggd WiFi analyzer, som kan 
användas för att mäta signalstyrkan. Om det konstateras att 
signalstyrkan är otillräcklig, kan följande utföras för att förbättra 
signalstyrkan.

Flytta WiFi modulen till vindsplanet, lämpligt om exempelvis ett 
plåttak stör signalen. För att fl ytta WiFi modulen behövs för-
längningskabel PKP-426-01.

Komplettera med Kommunikationsförlängare, som är en signal-
förstärkare, lämpligt vid svag signal, eller i de fall man behöver 
en längre räckvidd. Med Kommunikationsförlängaren kan räck-
vidden byggas ut till 500 meter vid fri sikt.

Komplement och tillbehör
Kommunikationsutrustning
WiFi Link Radio kommunikationsförlängare PKP-403-01

Förlängningskabel WiFi modul 10 meter PKP-426-01
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El- och styrutrustning 0-10V

Säkerhetsbrytare
Säkerhetsbrytarna 16A har ett låsbart sidohandtag medan brytar-
na 25 till 125A är frontmanövrerade med låsmöjligheter. Samtliga 
brytare har utbrytbara hål för ledningsinföring uppåt och nedåt 
och levereras med tätnippel för IP65. Passar alla fl äktar.

Extern potentiometer 0-10V
Extern potentiometer för att manuellt ställa in/ändra fl äktvarvtalet. 
Infällt eller utanpåliggande montage. Ersätter den inbyggda po-
tentiometern som måste kopplas ur, den externa potentiometern 
ansluts sedan till samma plintar på fl äkten. För fl äktar med extern 
0-10V styrning.

Fuktregulator 0-100 RH% rumsplacerad
Fristående enhet som passar för montering på en vanlig apparat-
dosa. Innehåller både fuktgivare och PI-regulator som styr fl äkten 
propotionellt för befuktning eller avfuktning. 230V matning. För 
fl äktar med extern 0-10V styrning.

Temperaturregulator 0-100% rumsplacerad
Fristående enhet som passar för montering på en vanlig apparat-
dosa. Innehåller tempgivare och regulator, och har 230V matning. 
Reversibel för att värma eller kyla. Börvärdet är ställs in via ratten 
på sidan av regulatorn. För fl äktar med extern 0-10V styrning.

Temp/CO2 regulator 0-2000 PPM rumsplacerad
Fristående enhet som passar för montering på en vanlig appa-
ratdosa. Innehåller temp/CO2 givare och regulator, och har 230V 
matning för okomplicerad installation. Börvärdet för temperatur 
ställs in via ratten på sidan av regulatorn, och CO2 under kåpan.

Signalväljare 2-6 ingångar för inbyggnad
Signalväljaren jämför de anslutna insignalerna och den signal 
som är lägst överförs till utgången för minimisignal medan den 
signal som är högst överförs till utgången för maximisignal. 
Används för att kombinera signalen från fl era rumsregulatorer 
för att styra en fl äkt.

Specifi kation

Artikelnummer Benämning/info

3155221 Säkerhetsbrytare IP65 3-polig 400V

3155203 Säkerhetsbrytare IP65 4-polig 400V

TBF-010 Extern potentiometer 0-10V styrning

TBF-0020 Fuktregulator 0-100% RH 0...10V IP30

TBF-0021 Temperaturregulator

TBF-0022 Temperatur/CO2 regulator

TBF-0030 Signalväljare 2-6 ingångar 0...10V

Komplement och tillbehör

Det smarta hemmet

Allmänt
Fläktsystem som är lokalt placerade i bostaden eller lägenhe-
ten kan kompletteras med en trådlös kompabilitet på brukarnivå 
med tillvalet WiFi HOME för att kunna integrera ventilationen i 
det smarta hemmet. Stöd fi nns för system NEXA, NXT by NEXA, 
Z-Wave för att skapa tidsstyrningar, scenarion, appstyrning eller 
röststyras via Google Home.    

Användingsområde
SALERYD fl äktarna utrustade med WiFi HOME har en begrän-
sad åtkomst till styrsystemet avsedd att låta användaren lättkun-
na styra och anpassa ventilationsfl ödet vid frånvaro och aktivera 
vädringsfunktion. Parametervärden och grundinställningar för 
systemet är endast tillgängliga via fl äktens lösenordsskyddade 
WiFi anslutning. 
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Artikelnummer Benämning/info

PKP-403-01 WiFi Link Radio kommunikationsförl.

PKP-426-01 Förlängningskabel WiFi modul 10 meter

PKP-396-01 WiFi Link Modbus  trådlös 

TBF-0100 FANHUB Nätverkskommunikation

Komplement och tillbehör
El- och styrutrustning GENII

Förinställd ID och lösenord
Har du ett större projekt med fl era fl äktar kan det vara smart att 
beställa fl äkten konfi gurerad, med unik identitet och lösenord 
individuellt för varje fl äkt. Fläkten levereras tydligt uppmärkt med 
placering/ID och lösenord. Specifi cera identitetsmärkning och 
lösenord i samband med din beställning.

Tranformator 400/230V
För anslutning av våra 3-fas fl äktar F083-102 där nollledare sak-
nas. Fabriksmonterat tillbehör.

Sommarnattkyla
En enkel metod att tillföra sval uteluft nattetid. Vid inställd tidpunkt 
och inom temperaturgränser går fl äkten på högfart för att kyla ner 
byggnaden. Då frånluftstemperaturen når inställt gränsvärde el-
ler tidpunkt för normaldrift inträder, återgår fl äkten till normal drift. 
Funktionen är ett tillval som beställs vid ordertillfället. 

Rumshygrostat för fuktforcering
Elektromekanisk rumshygrostat för styrning av befuktning och/
eller avfuktning. Börvärdet är ställbart mellan 35...95 % RH. 
Ansluts till styrsystemets forceringsingångar. 

WiFi HOME väggsändare
Med styralternativ HOME kan lokalt installerade fl äktar komplette-
ras med trådlösa omkopplare för frånvarostyrning (borta/hemma) 
och forcerad ventilation (vädringsläge) med timerfunktion. Vägg-
sändarna har en räckvidd på 30 meter, levereras med batteri och 
monteras med medföljande dubbelhäftande tejp eller med skruv 
direkt på vägg eller apparatdosa.

Specifi kation

Artikelnummer Benämning/info

UNIKT ID Förprogrammerad per serienummer

TBF-0055 Transformator 400/230V

TBF-0050 Sommarnattskyla  

TBF-0024 Rumshygrostat för fuktforcering

TBTA-0021 Väggsändare WiFI HOME Frånvaro 

TBTA-0022 Väggsändare WiFI HOME Vädring, timer

Kommunikation GENII

Wi-Fi-Link Radio 
En kommunikationsförlängare med nätadapter som används till-
fälligt för att förlänga räckvidden vid injustering i t.ex. fl ervånings-
hus. Totalt kan räckvidden nå 500 meter vid fri sikt. Levereras 
med nätadapter som ansluts till vägguttag 230V.

Förlängningskabel WiFi modul 
10 meter förlängingskabel med modularkontakter. Används för 
att fl ytta WiFi modulen till vindsplanet eller liknande för att kring-
gå störande byggnadsdelar.

WiFi-Link Modbus  
Används för att ansluta aggregatet till ett system för fastighets-
automation. Möjliggör en centraliserad övervakning och styrning. 
Trådlös uppkoppling mot fl äkten och trådbunden via RS485 mot 
automationsnätverket. Den trådlösa anslutningen mellan fl äkten 
och Modbusadaptern paras ihop via ett trådlöst installations-
gränssnitt via smartphone, tablet ellet laptop. Modbus adaptern 
levereras med nätadapter som ansluts till vägguttag 230V.  

FANHUB nätverkskommunikation 
FANHUB är en trådlöst nätverkslösning för att länka ihop fl era 
fl äktar i en eller fl era närliggande fastigheter till ett centralt system 
för övervakning av upp till 32 fl äktar i samma nätverk via WiFi. 

Specifi kation


