Klargjøring/oppstartmanual for CK aggregat med integrert automatikk:
Følgende sjekkes før oppstart:

1
Alle kabler mellom
aggregatseksjoner skal
koples til EL-bus bokser
(se bilder) Kablene er
merket henholdsvis A1
for avtrekkseksjon, T1 for
tilluftseksjon og V1 for
varmegjenvinnerseksjon
Tilkopling av multikabel fra sentral. På baksiden
av samme boks er det uttak for 8 plugger til
følere, spjeldmotorer etc.

2

Multikablene er plugget inn på baksiden av elskapet

Skjøtekontakter for hovedstrøm til vifter,
varmegjenvinner og pumper koples
sammen mellom aggregatseksjoner (se
bilder) For utendørsaggregat er sammenkoplingen inni aggregatet.

3
Dersom el. varmebatteri
leveres som løs seksjon og
krever egen hovedstrømtilførsel, må grønn plugg for
styrestrøm koples sammen
med tilsvarende plugg på
aggregatseksjon.

4
Sjekk at komponenter som
skal monteres i
tilluft-/avtrekkkanal
(temperaturføler, CO2-føler,
røkdetektor etc.) er montert.
Grønne plugger merket med
komponent-nummer koples
sammen med tilsvarende
plugg på aggregatet. (se bilde)

5
For anlegg med væskekoplet
batteri må grønne plugger for
shuntventil og frostsikringsføler koples sammen med
plugger på aggregatet.
Tilsvarende på kjølebatteri,
men da uten frostsikringsføler.
Motorvernbryter for pumpe må
monteres og forigles med
automatikk via normalt lukket
kontaktsett på motorvernbryter
(se el-skjema). Anlegget
starter ikke opp dersom dette
ikke er utført.

De grønne pluggene er godt merket
med komponentnr. på både hann- og
hunnplugg.

6
Sjekk at rett spenning er
påsatt frem til hovedbryter og
at nulleder (blå ledning) er
koplet til rett klemme ved
400V forsyning. Slå på
sikringer og gå videre med
oppstart/igangkjøring.
Ellers må man sjekke
dreieretningen på trefase
sirkulasjonspumper.
Klemme for nulleder er også
merket med blå farge

7
Kabler med plugg som skal
føres mellom seksjoner i
anlegget tres først gjennom
kvadratisk utstansing i
mellomveggen, så settes tettnippel på kabelen. Deretter
påsettes to platebiter med
utstanset hull over nippelen,
og tilslutt skrus platebitene på
over hullet.

Kvadratisk utsparing
påsatt tett deksel

Oppstart igangkjøring:

1
Kvitter ut alle alarmer som kommer
frem i display. Alarm indikeres med
blinkende rød lampe, og kvitteres
ved å først trykke på rød knapp,
deretter på OK-knappen. Dersom
det er alarmer som fortsatt er aktive
må årsaken finnes og utbedres.
Blokker aldri alarmer uten å kjenne til
årsaken.

2
Betjeningsbryter i tavle settes til
«AUTO» og teksten «starter opp»
kommer opp i displayet. Sjekk at
spjeld for tilluft og avtrekk åpner.
Etter ca. 20 sek. starter
avtrekksviften på lav hastighet,
tilluftviften starter 10 sek.forsinket i
forhold til avtrekktvifte. Etter
ytterligere 120 sek går viftene fra
lav til høy hastighet og teksten
«normal drift» kommer frem i
display.
Ikke kritiske alarmer er utkoplet
under oppstartfasen.

Innstillte driftstider og setpunkt:
Tidsstyring:

Normal hastighet: mandag – fredag start 07:00 stopp 16:00
Redusert hastighet: mandag – fredag start 00:00 stopp 00:00

Setpunkt vifter:

Manuell hastighet: normal 100% / redusert 50%
Ved trykkregulering: normal 300Pa / redusert 200 Pa

Setpunkt temperatur:
Utekompensert tilluft:

Konstant tilluft 18 C
utetemp
-20 -10
Tillufttemp 23 23

-6,5
22

-1,5 3,5 9 16
20,5 19,5 18 16

Avtrekk/kaskade reg.:
Avtrekk 21 C/min tilluft 13 C/maks tilluft 30 C
Veksling mellom utekomp. tilluft og avtrekkregulering: 13 C

20 C
16 C

