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Wifi kommunikation

Funktion och egenskaper
• trådlös anslutning till fläkten

• överskådliga menyer för inställning och avläsning

• fläktdata visas i realtid

• utbyggbart med trådlös Modbus och Radio link

• valbart individnummer eller namn på fläkten

• inloggning med lösenord

• tillvalet passar alla Saleryd fläktar 

• minimerar arbete på taket, minskar risken för olyckor

Beskrivning
Med tillvalet Wifi kommunikation så får du en ny unik funktionalitet som underlättar vid installation, 

injustering och drift. Med Wifi kommunikation är det endast montering och spänningssättning som 

behöver göras på taket och i anslutning till fläkten. Därefter gör du enkelt och bekvämt alla inställ-

ningar och injusteringen direkt i mobilen, paddan eller en bärbar PC, som du bär med dig under 

arbetets gång. 

Kommunikationen är peer to peer, vilket innebär att du inte behöver tillgång till internet för att an-

sluta till fläkten. Underhåll och funktionskontroll utförs enkelt genom att ansluta mobil eller padda 

och kontrollera eventuella larm, ändra i den inbyggda klockfunktionen, kontrollera fläkthastighet, 

ärvärde för kanaltryck, utetemperatur mm.  
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STYR & REGLERSYSTEM

ADMINISTRATION
Ändra ID och lösenord på enheten, inställningar för veckouret.

START/STOPP
Startar och stoppar fläkten 

FLÄKTHASTIGHET I PROCENT
Inställning av fläktens hastighet, i undermenyn görs även inställning av varvtal i 
reducerad och forcerad ventilation. 

TRYCKREGLERING Pa
Grafisk inställning av tryckbörvärde i Pa, undermenyn visar aktuellt 
börvärde, och ärvärdet visas i realtid.

UTETEMPERATURKOMPENSERAD TRYCKREGLERING
Grafisk inställning av tryckbörvärde i Pa i relation till utetemperatur, under-
menyn visar aktuellt börvärde och ärvärde för tryck och temperatur i realtid.

REDUCERAD VENTILATION
Aktiverar inställd fläkthastighet för reducerad ventilation.

FORCERAD VENTILATION
Aktiverar inställd fläkthastighet för forcerad ventilation.

LARM
Visas då larm föreligger, felorsak anges i klartext.

LÅST SYSTEM
Visas då systemet är låst, exempelvis då fläkten är manuellt stoppad för service.

Beskrivning
Styrsystemet är användarvänligt och tar bara några 
sekunder att ansluta mobil, padda eller bärbar PC med Wi-Fi. Inställ-
ningar görs i diagram för bästa översikt, börvärdet och ärvärdet 
visas i realtid, du får direkt respons från fläktregleringen. För den 
som önskar så finns möjligheten att göra inställningarna manuellt 
via styrkortets inbyggda display, men då med något begränsad 
funktionalitet.  

Wi-Fi Link Modbus (tillbehör)
En trådlös kommunikation som gör det enkelt att koppla upp din fläkt 
mot befintlig DUC via Modbus protokoll. Modulen placeras inomhus och 
du slipper kabeldragning ut på taket.

Wi-Fi Link Radio (tillbehör)
En kommunikationsförlängare som används tillfälligt för att förlänga 
räckvidden vid injustering i t.e.x. flervåningshus. Totalt kan räckvidden 
bli upp till 500 meter. 


