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1 Beskrivelse af kontaktskabet 

1.1 Introduktion 

Formålet med denne brugsanvisning er at lade operatøren bruge kontrolenheden på en 

meningsfyldt og sikker måde.  Overhold altid de sikkerhedsoplysninger, der er fremsat i 

Afsnit 3, for at udelukke muligheden for, at der opstår farer.  Afsnit 4 indeholder en 

beskrivelse af, hvordan kontrolenheden fungerer. Afsnit 5 beskriver, hvordan kontrolenheden 

skal monteres og indstilles. 

Gennem hele denne instruktionshåndbog er særlige aspekter ved kontrolenhedens 

montering og betjening blevet fremhævet.  Der henvises til følgende symboler for vise, 

hvordan nøglevejledninger er kategoriseret. 

 

FORSIGTIG:  Potentielt farlig situation: skal undgås, for ellers kan det 

medføre personskade. 

 

OBS:  Overhold den medfølgende vejledning, da produktet eller 

tilstødende genstande ellers kan blive beskadiget 

 

BEMÆRK:   Nyttige kommentarer og oplysninger til hjælp med montering eller brug 

af dit produkt 

BEMÆRK:  Inden installationen påbegyndes, skal denne 

vejledning læses helt igennem (inklusive de separate elektriske 

oplysninger) for at forstå proceduren fuldt ud. 

Gem den medfølgende vejledning til referenceformål. 

 

BEMÆRK:  Monteringsvejledning i farver kan downloades fra 

vores websted: 

www.galebreaker.com 
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1.2 Tilsigtet brug 

• Kontrolenheden er en kontakt, der er designet til automatisk at betjene et 

Galebreaker ventilationssystem som reaktion på signaler fra miljøsensorer. 

• Kontakten er i stand til at kontrollere ventilationssystemet på en sikker og kontrolleret 

måde, uden at operatøren er til stede. 

• Kontrolenheden indeholder sin egen varierende timing-anordning, der gør det muligt 

at justere den til en bestemt åbningsstørrelse.  Den behøver ikke feedback fra et 

potentiometer, der er fastgjort på drevmotoren. 

• Kontrolenheden er ikke beregnet til at blive brugt til lugesystemer 

1.3 Tekniske data 

Enhedsnavn:    V40  

Beklædning:    IP 65 plastikbeklædning 

Kontaktmembran:   IP 65 

Tilslutningsspænding:   230 volt vekselstrøm/50 Hz 

Sekundær forsyningssikring:  8 A 

Driftstemp.:     -20 til +55 oC 

Opbevaringstemp.:   -40 til 70 oC 

OBS: Det anbefales at strømforsyningen til VentLogic-

fjernbetjeningen udstyres med en overspændingsbeskytter 

(SPD), for at beskytte det følsomme udstyr i tilfælde af en 

overspændingssituation. 

1.4 Præliminær sikkerhedsvejledning 

FORSIGTIG:  Oplysningerne i Afsnit 5 skal overholdes nøje 

 

OBS:  Sikkerhedsafbryderne i motoren skal indstilles, inden 

drevene opstartes for første gang.  Ignoreres dette, kan det 

medføre beskadigelse af systemet 

 

BEMÆRK:  Afklar alle uvisheder eller spørgsmål med 

leverandøren på forhånd 
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2 Generelle oplysninger 

2.1 Copyright 

Copyright til denne brugsanvisning tilhører: 

Galebreaker Agri Ltd., Galebreaker House, 

New Mills Industrial Estate, Ledbury.  HR8 2SS 

Denne brugsanvisning må ikke gengives, afsløres, bruges til formålet med uautoriseret 

konkurrence eller udbredes til tredjeparter delvist eller helt.  Krænkelser af ovennævnte vil 

medføre erstatningskrav. 

Designet kan ændres. 

OBS:  Denne brugsanvisning gælder kun for det pågældende 

kontaktskab og er ikke beregnet for hele systemet. 

2.2 Designprincip for dette udstyr 

• Kontrolenheden er kun beregnet til de opgaver, der er beskrevet i Afsnit 1.2.  

Medmindre det er aftalt med en kontrakt, bliver al anden brug eller en mere 

omfattende brug anset for at være i modstrid med den tilsigtede brug.  Producenten 

er ikke ansvarlig for eventuel deraf følgende skade.  Brugervirksomheden bærer alle 

tilknyttede risici. 

• Overholdelse af procedurerne, der er fremsat i denne brugsanvisning til samling, 

betjening og vedligeholdelse er også del af overholdelsen af den tilsigtede brug. 

2.3 Brugsanvisning 

• Producenten forbeholder sig retten til at ændre designet og tekniske data til fordel for 

yderligere udvikling. 

• Derfor kan erstatningskrav ikke stamme fra detaljer, illustrationer eller tegninger samt 

beskrivelser.  Producenten forbeholder sig retten til at tage fejl. 

• Inden montering påbegyndes, skal du gøre dig bekendt med de handlinger, der er 

nødvendige for samling, indstillinger, betjening og vedligeholdelse. 
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• De anerkendte specialistsikkerhedsregler og specialiseret arbejde skal overholdes 

foruden denne brugsanvisning og relevante bestemmelser for ulykkesforebyggelse, 

der gælder i brugslandet. 

• Kontaktskabet kan udgøre farer, hvis de bruges forkert af uuddannet personale, eller 

hvis de ikke bruges til deres tilsigtede formål. 

FORSIGTIG:  Systemet skal være elektrisk isoleret inden enhver 

form for vedligeholdelsesarbejde. 

2.4 Transport og opbevaring 

• Kontrolenheden er passende emballeret, efter den har forladt fabrikken, til den aftalte 

form for transport. 

• Kontrolenheden må kun transporteres i dens originale emballage. 

• Undgå stød og kollisioner. 

• Bemærk, om emballagen eller kontrolenheden er beskadiget. 

• Opbevar kontrolenheden i dens originale emballage på et tørt sted, der er beskyttet 

mod vejret. 

• Undgå ekstreme temperaturer. 
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3 Sikkerhedsforanstaltninger 

3.1 Elektrisk/elektronisk udstyr 

FORSIGTIG:  Arbejde på elektriske komponenter/samlinger må 

kun udføres af en elektriker i henhold til tekniske, elektriske 

bestemmelser.  Kontrahenten eller operatøren skal også sørge 

for, at de elektriske systemer og betjeningsudstyret betjenes og 

vedligeholdes i henhold til tekniske, elektriske bestemmelser. 

 

FORSIGTIG:  Arbejde MÅ IKKE udføres på strømførende dele.  

De åbnede enheder har ingen beskyttelse!  Du kan komme i 

direkte kontakt med farlige spændinger. 

 

• Mens kontrolenheden er i brug, skal indkapslingen være lukket. 

• Sikringer må kun udskiftes, de må ikke repareres eller forbindes. 

• Brug kun de sikringer, der er specificeret i Afsnit 1.3. 

• Afladet status skal overvåges ved hjælp af en to-benet overvågningsanordning. 

FORSIGTIG:  Alle fejl, der findes på elektriske 

systemer/samlinger/driftsudstyr, skal omgående udbedres.  

Hvis enheden udgør en akut fare i dens nuværende tilstand, må 

enheden/systemet ikke bruges i den fejlbehæftede tilstand. 

3.2 EN ISO 13849-1:2008 

Som del af Galebreakers mekaniske risikovurdering, for at deres ventilationssystem 

imødekommer Maskindirektivet 2006/42/EF, er et af gardinets begrænsede bevægelsesdrev 

(impuls-pause), en af systemets definerede sikkerhedsforanstaltninger.  Med denne 

sikkerhedsforanstaltning som del af denne kontrolenheds algoritmer er V40 blevet 

klassificeret med et præstationsniveau C ifølge EN ISO 13849-1:2008. 
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3.3 EN61326-1:2006 

V40-kontrolenheden er blevet testet til EMC-standarderne og imødekommer 

emissionsgrænserne for Klasse A og grænserne for elementær immunitet. 

3.4 Brug af kontrahenter uden for leverandøren af kontrolenheden 

Reparations- og vedligeholdelsesarbejde udføres af udefrakommende personale, der 

leverede kontrolenheden.  De har ofte ikke kendskab til de særlige omstændigheder og 

tilknyttede farer. 

• Giv sådanne personer detaljerede oplysninger om farerne i deres arbejdsområde. 

• Overvåg deres arbejdsmetode, og grib ind i tide 

BEMÆRK:  Som tilsynsførende er du ansvarlig for det 

udefrakommende personales sikkerhed. 

3.5 Tilbehør, reservedele 

FORSIGTIG:  Brug kun dele og ekstra udstyr, der er blevet 

godkendt og/eller anbefalet af Galebreaker Agi Ltd. Det kan ikke 

bedømmes, om eksterne produkter eller andre ændringer, som 

ikke er godkendt eller anbefalet af Galebreaker Agi Ltd., 

medfører en sikkerhedsrisici, når du bruges sammen med 

kontrolenheden. 

3.6 Producentens adresse, serviceadresse 

Hvis du har nogle spørgsmål vedrørende, hvordan du bruger vores produkter, eller hvis du 

har planer om særlige anvendelser, kan du kontakte: 

Galebreaker Agri Ltd., Galebreaker House 

New Mills Industrial Estate, Ledbury 

Herefordshire.  HR8 2SS 

Storbritannien 

Tlf.: +44 (0) 1531 637900 

Fax: +44 (0) 1531 637901
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4 Betjening 

4.1 Forbindelse til motormuligheder 

V40 kan kontrollere op til fire motorer uafhængigt.  Hver af disse motorer kan forbindes til 

V40 ved hjælp af to forskellige metoder – enten ved at forbinde motoren direkte til V40 som 

vist på Figur 2 eller ved at forbinde motoren til en lokal V10-slavekontrolenhed, som derefter 

kædes til V40 via et COM-kabel som vist på Figur 3. 

 

Figur 2, V40 direkte drivmotor 

 

Figur 3, V40 drivmotor via en V10-slavekontrolenhed 

V40-kontrolenhed 

Ventilationssyst
emets motor 

1~fase, 
230 V 

forsyning 

V10-kontrolenhed 

V40-

Vejrsensorer 

Ventilationssyst
emets motor 

1~fase, 
230 V 
forsyning 

1~fase, 
230 V 
forsyning 

Vejrsensorer 
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4.2 Generel funktionalitet 

4.2.1 Kontrolenhedens grænseflade 

For knappernes layout henvises der til Figur 1 på omslagets inderside. 

4.2.2 Bevægelseskontrol 

Kontrolenheden kan betjene hvert system (maksimum 4 systemer) uafhængigt i enten  

manuel betjening eller automatisk indstilling. 

I automatisk indstilling vil kontrolenheden åbne eller lukke hvert system for at opretholde en 

nødvendig indre temperatur.  Hvis den reelle indre tempatur er højere end den nødvendige 

temperatur, åbnes systemet, og hvis den reelle indre temperatur er lavere end den 

nødvendige temperatur, lukkes systemet.  Kontrolenheden har en temperaturtolerance 

omkring den nødvendige temperatur, hvor systemet forbliver stillestående, hvis den 

registrerede temperatur ligger inden for toleranceintervallet. 

I automatisk indstilling er det også valgfrit at bruge vindhastigheds-, vindretnings- og 

regnsensorer.  Disse har prioritet over temperaturkontrollen og får systemerne til at lukke.  

Hvis vindhastigheden ligger over en tærskelværdi (og kommer fra en retning, der ligger 

inden for et bestemt systems retningsinterval), bliver systemet lukket med en mængde, der 

er proportional med det omfang, hvormed vindhastigheden ligger over 

stormbeskyttelsestærsklen.  Hvis der registreres regn (og igen kommer fra en retning, der 

ligger inden for et bestemt systems retningsinterval – vindretningen kan deaktiveres, hvis det 

ønskes), lukkes systemet til en justerbar minimumsgrænse. 

Kontrolenheden betjener motoren på en pulserende måde (3 sekunder tændt, 30 sekunder 

slukket) i åbne- (ned) eller lukke- (op) retningen under automatisk temperaturkontrol, og når 

der åbnes under manuel kontrol.  Dette sikrer, at systemet kun flytter en lille mængde for at 

optimere bygningens ventilationsforhold.  Kontrolenheden betjener motoren løbende i lukke- 

(op) retningen, når lukning skyldes vind, regn eller manuel kontrol. 

4.2.3 Systemstilling 

Der henvises til systemstillingen med åbningen i procent med 

0% ventilation  = System helt lukket 

100 % ventilation = System helt åbent 
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Kontrolenheden er kalibreret til hvert systems samlede åbningshøjde baseret på motorens 

løbetid.  Derfor kender det altid systemets nuværende stilling og vil beregne motorens 

løbetid for at justere til nye stillinger. 

4.2.4 Referencekørsel 

For at lade kontrolenheden beregne systemstillingen præcist skal den periodisk foretage en 

referencekørsel for alle systemer på grund af små unøjagtigheder, der kan hobe sig op med 

tiden.  Dette gøres ved at lukke systemet til den øverste grænse og identificere, når driften 

når dens slutgrænse.  Når der foretages en referencekørsel, står der "REF" på systemets 

oversigtsdisplay, Afsnit 4.3.1. 

Der foretages en referencekørsel for hvert system hver 48. time midt om natten for at sikre, 

at bygningens ventilation ikke påvirkes midt på dagen, når det er varmt.  Denne indstilling 

kan deaktiveres, hvis brugeren foretrækker det, men det anbefales ikke.  Der foretages også 

en referencekørsel efter hver kalibreringskørsel. 

Om nødvendigt kan brugeren til enhver tid manuelt aktivere en referencekørsel. 

4.2.5 Automatiske sensorer 

Kontrolenheden leveres med en indre temperatursensor (T1) som standard.  Afhængigt af 

brugerkravene er det også muligt at forbinde følgende: 

• Ekstra indre temperatursensor (T2) 

• Udvendig temperatursensor (T1) 

• Regnsensor 

• Vindhastighedssensor 

• Vindretningssensor 

Algoritmerne, der kontrollerer gardinets stilling, henviser kun til de monterede sensorer. 

4.2.6 Forbikoblingssignal 

Hvis et hjælpesystem kræver, at ventilationssystemet er helt lukket og forbliver lukket, mens 

det er i drift (dvs. et varmeapparat, et robotunderlag eller madautomat osv.), er det muligt at 

forbinde kontrolenheden til sådanne systemer direkte til V40-kontrolenheden, jf. 

ledningsdiagrammet Bilag A. 
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Med et lukket kredsløbssignal hen over de potentielle frie forbikoblingsterminaler (28-29) vil 

kontrolenheden lukke ventilationssystemerne helt og vise "OVR", dette har prioritet over alle 

vejrsensorer.  Når det potentielle frie signal henover terminalerne vender tilbage til åbent 

kredsløb, vender kontrolenheden tilbage til automatisk kontrol. 

BEMÆRK:  Den eksterne forbikoblingslukning vil ikke virke, 

hvis kontrolenheden er i Manuel indstilling. 

 

4.2.7 Nødstop (valgfrit) 

Ved aktivering af et (monteret) nødstop stopper 

kontrolenheden omgående enhver drift, den er i gang 

med.  Displayet viser 'SYSTEM STOP', hvilket angiver, at 

nødstoppet er blevet aktiveret, og al drift og alle knapper 

er deaktiveret. 

Ved deaktivering af nødstoppet indstiller 

kontrolenhedsproceduren alle systemer, der er indstillet til 

automatisk kontrol, til manuel kontrol.  Operatøren skal 

nulstille alle relevante systemer til automatisk indstilling 

for at gendanne normal drift. 

4.2.8 Anbefalinger til systemserviceeftersyn 

Ventilationssystemet kræver regelmæssigt et komplet 

serviceeftersyn af en tekniker, der er godkendt af 

Galebreaker.  For automatisk kontrollerede systemer med 

et kabeldrev skal dette være hvert 2. år.  For automatisk 

kontrollerede systemer med et momentslangedrev skal 

dette være hvert 3. år. 

Kontrolenheden er programmeret til at informere brugeren, når der er 

behov for dette serviceeftersyn ved at lade et "Anbefalingsskærmbillede" 

blinke én gang hvert tiende sekund.  Kontrolenhedens drift er ikke påvirket 

af denne advarsel, men "Anbefalingsskærmbilledet" kan kun fjernes af en 

godkendt servicetekniker under et serviceeftersyn. 
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4.2.9 Ekstern relækontrol 

Kontrolenheden kan bruges til at kontrollere hjælpeudstyr (f.eks. varmeapparater og 

ventilatorer) baseret på registreringer fra evt. installerede temperatursensorer.  

Kontrolenheden kan konfigureres, så relæet aktiveres, når den registrerede temperatur falder 

under en aktiveringstemperatur, eller når den registrerede temperatur overstiger en 

aktiveringstemperatur. 

BEMÆRK:  Den eksterne relæudgang fra kontrolenheden er 

potentialfri og skal derfor kun bruges som kontaktudgang til en 

hjælpekontrolenhed, der strømforsyner udstyret. 

4.3 Operatørmenu 

Operatørmenuen er sammensat af tre primære topniveausskærmbilleder som vist på Figur 

4.  Disse kan rulles fra en skærm til den næste ved hjælp af knapperne <Menu, venstre> 

eller <Menu, højre>. 

4.3.1 Systemoversigt 

Skærmbilledet viser kun de systemer, der er monteret.  

For hvert system viser det dets aktuelle stilling som et 

søjlediagram og "% åbningen".  Ved siden af “% åbning" 

viser ikonet, hvilket miljøforhold der styrer 

systemstillingen. 

<Knap 1…4> lader parametrene for hvert system blive vist og 

justeret, jf. Afsnit 4.4. 

4.3.2  Eksternt relæ (hjælpekontrolenhed) 

 Dette skærmbillede vises kun, hvis et eksternt relæ er 

installeret.  Skærmbilledet viser status for hjælperelæet 

og den temperatursensor, der kontrollerer det. 

   Hjælpeudstyr til 

   Hjælpeudstyr fra 
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<Knap 1 / 2> gør det muligt at vise og justere 

temperaturparametrene for hvert relæ. Se afsnit 4.5. 

4.3.3 Sensoroversigt 

Skærmbilledet viser kun de systemer, der er monteret.  

For hver sensor, er den aktuelle værdi, som den 

registrerer, vist 

<Knap 1..3> lader de historiske sensorregistreringer blive 

analyseret, jf. Afsnit 4.5. 

<Knap 4> vælger "Om"-skærmbilledet, jf. Afsnit 4.7. 

4.3.4 Manuel kontrol 

Skærmbilledet viser kun de systemer, der er monteret.  

For hvert system viser skærmen, om det i øjeblikket er 

under Automatisk eller Manuel kontrol, og den viser den 

aktuelle systemstilling. 

<Knap 1…4> lader operatøren skifte fra Automatisk eller 

Manuel kontrol for hvert system, jf. Afsnit 4.8. 
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<Knap 1…4> 

• System 1-parametre 

• System 2-parametre 

• System 3-parametre 

• System 4-parametre 

<Knap 1…3\> 

• Historiske 

sensorregistreringer 

(min., maks., 

<Knap 4> 

• Om-skærmbillede 

(indlæs/gem) 

• Sprog 

<Knap 1…4> 

• Manuel forbikobling af 

automatisk kontrol til 

system (1..4) 

Figur 4, Kort over operatørmenu 

Systemoversigt Sensoroversigt Manuel kontrol 

<Menu, 

venstre/højre> 

<Menu, 

venstre/højre> 

<Menu, 

venstre/højre> 

<Menu, 

venstre/højre> 

<Menu, 

venstre/højre> 

Eksternt relæ 

<Knap 1 / 2> 

• Parametre for relæ 1 

• Parametre for relæ 2 
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4.4 Systemparametre 

Skærmbilledet viser alle relevante parametre for det 

bestemte system.  Bemærk, at 

vindhastighedsindstillingerne ikke kan justeres – disse er 

for at beskytte systemet mod skader i kraftig vind. 

<Knap 1> Justering af aktiveringstemperatur 

<Knap 3> Justering af min. og maks. grænse 

<Knap 4> Justering af vindretning 

<Menu, højre> Næste systemparametre 

<Menu, venstre> Tilbage til systemoversigt 

OBS:  Kontrolenheden leveres med de fabriksindstillede 

parametre, Bilag C, for alle systemer.  Det anbefales, at kunden 

bekræfter eller justerer disse parametre tilsvarende for at 

optimere den nødvendige ventilation. 

 

4.4.1 Indstillinger for aktiveringstemperatur 

Aktiveringstemperaturen er den ønskede temperatur, som 

systemet skal opretholde. 

Temperaturtolerancen er den tilladte variation (+/-) fra 

aktiveringstemperaturen.  Systemet vil kun åbne og lukke, 

når den registrerede temperatur er større eller mindre end 

den tilladte variation. 

Eksempel:  Hvis aktiveringstemp. = 8 oc, 

temp.tolerance = +/- 1 oc.  Hvis temperatur (T1) er 

T1 = 6,5 oc  Systemet lukkes 

T1 = 8,5 oc  Systemet forbliver stillestående 

T1 = 9,5 oc  Systemet åbnes 

<Knap 1…4> Justerer indstillinger 

<Menu, højre> Vindretningsindstillinger 

<Menu, venstre> Tilbage til systemparametre 

te
m

p
e
ra

tu
r 

Aktiveringstemperatur 

+ Temperaturtolerancen 

- Temperaturtolerancen 
lukkes 

stillestående 

åbnes 
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4.4.2 Vindretningsindstillinger 

Disse indstillinger skal justeres til det vindretningsinterval, 

som hvert system vil komme ud for.  Indstillingerne 

betyder, at systemet kun vil reagere som følge af vind og 

regn, der kommer fra en retning inden for intervallet.  

Stik nord har en retning på 0 o, og intervallet (min.-maks.) 

følger en retning med uret. 

<Knap 1…4> Justerer indstillinger 

<Menu, højre> Grænseindstillinger 

<Menu, venstre> Tilbage til systemparametre 

4.4.3 Min. og maks. grænseindstillinger 

Disse indstillinger lader operatøren begrænse systemets 

ventilationsordning, når det er helt lukket eller helt åbent. 

<Knap 1…4> Justerer indstillinger 

<Menu, højre> Aktiveringstemperaturindstilling 

<Menu, venstre> Tilbage til systemparameter 

4.5  Kontrolparametre for eksterne relæer 

 Aktiveringstemperaturen er den måltemperatur, hvorved 

hjælpeudstyret tændes/slukkes.  Temperaturtolerancen 

bestemmer temperaturområdet mellem tænding og 

slukning. 

Som en del af idriftsættelse af systemet 

skal det eksterne relæ enten konfigureres 

til at tændes, når temperaturen overstiger 

aktiveringstemperaturen, eller tændes, når 

temperaturen falder under 

aktiveringstemperaturen. 

<Knap 1…4> Justerer indstillinger 
<Menu, højre> Indstillinger for eksternt relæ 2 
<Menu, venstre> Tilbage til oversigt over 
eksternt relæ 

Eksempel: Hvis relæet skal tænde, når temperaturen 

overstiger aktiveringstemperatur = 8 oC, 

temperaturtolerance = +/- 1 oC.  Hvis temperaturen (T1) 

stiger for derefter at falde: 

T1 = 6.5 oc  Relæ fra    

 T1 = 8.0 oc  Relæ fra    

 T1 = 9.5 oc  Relæ til    

 T1 = 8.0 oc  Relæ til    

 T1 = 6.5 oc  Relæ til     
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4.6 Historiske sensorregistreringer 

For hver sensor er det muligt at se den bestemte sensors 

minimale, maksimale og gennemsnitlige registrering 

(siden historikken blev nulstillet sidst). 

For at nulstille de historiske registreringer skal de to 

knapper trykkes og holdes nede som vist på displayet. 

 

<-Knap 1…4> Nulstil historiske registreringer 

<Menu, højre> Næste sensorregistreringer 

<Menu, venstre> Tilbage til sensoroversigt 

 

 

 

 

4.7 Om 

Skærmbilledet Om viser en opsummering af 

kontrolenhedsmonteringen: antallet af systemer eller 

hjælpeudstyr, det kontrollerer, det antal systemer, den 

kontrollerer, de monterede sensorer samt 

softwareversionen. 

Fra denne menu er det muligt at indlæse og gemme data 

fra kontrolenheden til en USB-nøgle samt vælge andre 

sprog, der skal vises. 

<Knap 2 og 4> Indlæs og gem data, Afsnit 4.7.1 og 4.7.2 

<Menu, højre> Sprogmenu, Afsnit 4.7.3 

<Menu, venstre> Afslut sensoroversigt 
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FORSIGTIG:  Når USB-nøglen sættes i eller tages ud af 

printpladen i låget (inde i indkapslingen), skal der ALTID sørges 

for, at der er slukket for strømmen til kontrolenheden, inden 

indkapslingen åbnes. 

4.7.1 USB - indlæs 

For at indlæse oplysninger til kontrolenheden skal der 

sættes en USB-nøgle i kontrolenheden med de korrekte 

filnavne og -data.  Displayet vil kun vise de korrekte filer, 

der er på USB-nøglen.  Filer, der kan indlæses, er: 

i) gbset.csv: Et komplet sæt "forudgemte" 

systemindstillingsparametre, Afsnit 4.4.  Denne fil kan 

enten gemmes fra kontrolenheden og/eller redigeres 

ved hjælp af en pc. 

ii) gbsware.hex: En ny version af operativsoftwaren.  

Denne kan kun udstedes af leverandøren for din 

kontrolenhed. 

4.7.2 USB – gem 

For at gemme oplysninger fra kontrolenheden skal en 

USB-nøgle sættes i kontrolenheden.  Displayet lader dig 

vælge mellem to forskellige filer, der skal gemmes: 

i) gbset.csv: Et komplet sæt 

systemindstillingsparametre, Afsnit 4.4.  Dette kan 

derefter redigeres ved hjælp af en pc eller gemmes, 

så indstillingerne kan gendannes på et senere 

tidspunkt.  De gemte filnavne er nummererede, så 

andre filer på USB-nøglen ikke overskrives.  For så at 

indlæse disse filer, Afsnit 4.7.1, skal filen omdøbes 

ved at fjerne nummeret. 

ii) gbdatlog.csv: En fil, der angiver hver systemstilling 

og hver sensorregistrering med 10 minutters 

mellemrum over de sidste 3 måneder. 



VentLogic® V40 vejledning  Betjening 

 

 

-22- 

DK 

4.7.3 Sprog 

For at ændre det sprog, der vises af kontrolenheden, skal 

det nødvendige sprog vælges og menuen afsluttes.  

Tilgængelige sprog er: 

ENG Engelsk 

FR Fransk 

DE Tysk 

NL Hollandsk 

DK Dansk 

<Knap 1 og 2> Valg af det nødvendige sprog 

<Menu, højre> Menuen Om, Afsnit 4.7 

<Menu, venstre> Afslut sensoroversigt 

4.8 Manuel kontrol 

Hvis et bestemt system i øjeblikket er i automatisk 

tilstand, kan displayet overfor ses, og det viser den 

nuværende stilling.  Automatisk kontrol kan deaktiveres, 

hvormed manuel justering kan foretages med <Knap 1>. 

<Knap 1> Valg af manuel justering, Afsnit 4.8.1 

<Knap 4> Aktivering af referencekørsel for systemet 

<Menu, højre> Næste system 

<Menu, venstre> Tilbage til manuel kontrol, Afsnit 4.3.4 

4.8.1 Manuel justering 

Systemindstillingen kan justeres med <Knap 3> og 

<Knap 4>.  Systemet vil omgående begynde at flytte til en 

ny stilling.  Under denne bevægelse er det muligt at 

stoppe systemet med <Knap 2>. 

<Knap 1> Vend tilbage til automatisk kontrol 

<Knap 2> STOP manuel bevægelse af systemet 

<Knap 3 og 4> Manuel justering af systemindstilling 

<Menu, højre> Næste system 

<Menu, venstre> Tilbage til manuel kontrol, Afsnit 4.3.4 
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5 Tilslutning og opstart 

5.1 V40-kontrolenhedens stilling 

Fastgør enheden til en træoverflade med de 4 medfølgende skruer som vist i Bilag B. 

OBS:  For maksimal beskyttelse af printpladen inde i 

afbryderboksen anbefaler vi, at denne er monteret, så den ikke 

udsættes for direkte regn. 

5.2 Ledningsforbindelse 

Åbn V40-indkapslingen ved at løsne de 4 låseskruer fra etuiets dæksel og tage dækslet af.  

Der skal udvises forsigtighed, så ledningsforbindelserne mellem låget og kontrolenheden 

ikke bliver beskadiget. 

OBS:  Inden drevet forbindes til kontaktskabet og 

strømforsyningen, skal de mekaniske sikkerhedsafbrydere på 

motoren være indstillet på forhånd for at udrydde den 

potentielle risiko for at beskadige systemet – jf. den separate 

motorvejledning. 

For at slutte kontrolenheden til strømforsyningen, drevet og sensorerne henvises der til 

ledningsdiagrammet/-diagrammerne, som er vist i Bilag A. Strømforsyningen bør tages fra 

en aflåselig afbryderkontakt ved siden af kontrolenheden.  Indtil montøren mener, at alle 

forbindelser er foretaget korrekt, og dækslet er sat forsvarligt på igen, skal omformeren være 

fastlåst i "OFF"-stillingen. 

Kontrolenheden leveres med almindelige kabelpakninger.  Det anbefales, at alle ledninger, 

der løber ud af indkapslingerne, peger nedad, så de danner en drypstrop, så vand ikke kan 

trænge ind i indkapslingen.  

OBS:  For maksimal beskyttelse mod vandindtrængen 

anbefales det, at alle kabelindgange ligger på kontaktskabets 

underside, når det fastgøres til væggen. 
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BEMÆRK:  Hvis kontrolenheden kører en motor i den omvendte 

retning af den, der vises på displayet, skal der byttes om på 

motorens terminalledninger L1 og L2. 

5.3 Sensormontering 

5.3.1 Temperatur 

 

Figur 5, VentLogic® temperatursensor 

Se Bilag A for, hvordan temperatursensoren (-sensorerne) forbindes til kontrolenheden. Den 

indre temperatursensor skal monteres tæt på det specifikke ventilationssystem og det miljø, 

som systemet regulerer. 

Eksempel:  Til en mejeribygning anbefales det, at temperatursensoren hænges fra en højde 

lige over båsene, der støder op til ventilationsåbningen, Figur 6. 

 

Figur 6, Temperatursensorens stilling for mejerienheden 

Den udvendige temperatursensor skal monteres udvendigt på bygningen og må ikke 

udsættes for direkte sollys eller anbringes tæt på varme udluftningsenheder.   

Temperatursensor 
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5.3.2 Regnsensor 

 

Figur 7, VentLogic® Regnsensor og beslag 

Regnsensoren skal monteres et sted, der er frit udsat for regn, og den må ikke skærmes af 

overhængende bygninger og planter osv.  Sensoren leveres med et beslag, så den kan 

fastgøres til en 49 mm slang, og der skal altid udvises forsigtighed, så monteringsvinklen er 

cirka 30 o fra horisontallinjen, med punkterne på sensorområdet på den nedadvendte side.  

Se Bilag A for, hvordan regnsensoren forbindes til kontrolenheden. 

Regnsensoren behøver meget lidt vedligeholdelse.  Sensoroverfladen skal rengøres ind 

imellem med en fugtig klud (f.eks. en gang om året afhængigt af, hvor den er monteret). 

Følsomheden over for fugtighed kan justeres via potentiometeret, der sidder inde i 

sensorindkapslingen.  For et normalt regnsignal er potentiometerets midterstilling mest 

egnet.  Drej potentiometerknappen: 

Mod uret  =  lav følsomhed 

Med uret  = højere følsomhed 

Når der registreres regn, vises en rød LED inden for anordningens indkapsling.  En grøn 

LED vises, når ingen regn registreres.  Anordningen indeholder et 

lavspændingsvarmeelement, der hurtigt tørrer sensoroverfladen efter en periode med regnl. 
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5.3.3 Vindsensor (hastighed og retning) 

 

Figur 8, VentLogic® vindsensorer og beslag 

Vindhastighedssensoren leveres med et beslag, så den kan fastgøres til en 49 mm slange, 

Figur 8.  Jf. Bilag D for, hvordan 49 mm slangen kan fastgøres til bygningen. 

Hvis kun vindhastighedssensoren skal monteres (og ingen vindretningssensor), skal 

sensoren placeres et sted, hvor den vil komme ud for den samme vind, som 

ventilationssystemet/-systemerne vil komme ud for. 

Hvis både vindhastigheds- og vindretningssensorer skal monteres, skal vindsensorens 

beslag, Figur 8, placeres et sted og i en højde, hvor der ikke er nogen lokale hindringer, der 

kan påvirke de målte værdier fra nogen retning.  For eksempel kan dette være i en højde på 

2 m over bygningens top. 

Nordlig flugtning 

Vindretningssensoren skal flugte med det geografiske nordlige punkt.  For at gøre det skal 

der vælges et tydeligt referencepunkt i den nordlige retning i omgivelserne (dvs. et træ eller 

en bygning osv.) ved hjælp af et kompas.  Vindretningssensoren har en markering på 

beklædningen for den nordlige retning.  Når vindretningssensoren er fastgjort til 

sensorbeslaget, Figur 8, skal beslaget drejes, så den flugter med det nordlige 

referencepunkt, inden beslaget fastgøres til 49 mm slangen.  
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5.4 Servicemenu 

Servicemenuen indeholder parametre, som kun behøver justering som del af den foreløbige 

systemmontering eller under et serviceeftersyn af systemet.  Derfor er Servicemenuen skjult 

fra de primære driftsfunktioner, og der er kun adgang hertil ved hjælp af den korrekte rutine.  

Som del af en foreløbige montering af kontrolenheden skal montøren arbejde gennem hele 

Servicemenuen og foretage justeringer efter behov. 

Adgang til Servicemenuen:  

1. Gå til menuen "Om", Afsnit  4.7 

2. Tryk og hold <Knap 1> og <Knap 3> samtidigt i 3 

sekunder 

3. Slip knappen, når displayet viser Servicemenuen, 

Afsnit 5.4.1. 

 

Servicemenuen lader montøren definere følgende parametre: 

• Hvilke systemer og sensorer er monteret 

• Systemkalibreringens løbetid 

• Algoritmeparametre 

• Oplysninger om systemserviceeftersyn 

Rul gennem Servicemenuen til de andre skærmbilleder med knappen <Menu, højre>.  Rul 

tilbage gennem Servicemenuen med knappen <Menu, venstre>.   

For at afslutte Servicemenuen skal der trykkes på knappen <Menu, venstre>, mens du er 

på Servicesystemets skærmbillede, Afsnit 5.4.1. 

  

BEMÆRK:  For at skelne Servicemenuen fra den primære 

brugermenu vises displayknappernes mærkater med en blå 

baggrund. 
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5.4.1 Serviceeftersyn -systemer 

Dette gør det muligt for montøren at vælge, hvilke 

systemer der er monteret, og hvordan de er tilsluttet.  

<Knap 1…4> bruges til at skifte mellem 

valgmulighederne for hvert system.  For tilslutning til en 

VentLogic® V10 skal V10-kontrolenheden indstilles med 

et (COMs) slaveportsnummer, der svarer til 

systemnummeret på V40.  Til at begynde med viser 

displayet, at det søger efter V10, og det vil bekræfte, når 

den er fundet. 

5.4.2 Serviceeftersyn – Sensorer (1 og 2) 

Dette lader montøren vælge, hvilke sensorer der er 

monteret.  <Knap 1…4> bruges til vælge/fravælge den 

tilsvarende sensor.   

For den indre temperatursensor skal mængden på x 1 

eller x 2 vælges – standardindstillingen er for 

temperatursensorer 

 

 

 

5.4.3 Service – temperatursensorer 

Hvis der er installeret mere end én indre 

temperatursensor, Afsnit 5.4.2, så er det muligt at anvise, 

hvilken temperatursensor der kontrollerer hvilket system 

med <Knap 1…4>. 

5.4.4 Serviceeftersyn – kalibrering 

Hvert monteret system SKAL kalibreres ved at registrere 

dets løbetid driftstid (fra helt lukket til helt åbent).  

Kalibreringsopsummeringen viser løbetiderne for hvert 

BEMÆRK:  Slut altid den første indre 

temperatursensor til T1-terminalerne, Bilag A. 

Valgmuligheder: 

• Monteret >  

• Monterede (COMs) > 

• Ikke monteret > 



VentLogic® V40 vejledning  Tilslutning og opstart 

 

 

-29- 

DK 

system.  For at registrere en ny løbetid skal det relevante 

system vælges med <Knap 1…4>. 

En ny løbetid registreres på følgende måde: 

1. Tryk og hold <Knap 1> og <Knap 3> nede for at 

nulstille alle eksisterende løbetidsregistreringer. 

2. Kør systemet helt lukket med <Knap 2> 

3. Når det er helt lukket, skal systemet køres helt 

åbent med <Knap 4>.  Løbetiden bør stige. 

4. Når systemet er helt åbent, skal løbetiden 

gemmes ved at trykke på <Menu, venstre>. 

BEMÆRK: Hvis systemet kontrolleres af en VentLogic® V10 og 

er tilsluttet V40 med en COMs-forbindelse, så er 

kalibreringsløbetiden indstillet på V10 og er IKKE indstillet på 

V40.  V40 viser løbetiden fra V10, hvis COMs-forbindelsen er 

blevet monteret, Afsnit 4.1. 

5.4.5 Serviceeftersyn – dato og klokkeslæt 

Efter første montering skal den/det aktuelle dato og 

klokkeslæt indstilles.  Disse indstillinger for bliver live, selv 

hvis strømmen kobles fra kontrolenheden. 

<Knap 1> Næste parametre 

<Knap 2> Parameterstigning (+1) 

<Knap 4> Parameterfald (-1) 

 

 

 

5.4.6 Serviceeftersyn – datalog 

For at hjælpe med til systemernes levetid kan 

kontrolenheden vise en servicetekniker relative data for 

hvert systems drift.  Disse data er som følger: 
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1. Motorens driftstimer, siden den blev monteret 

2. Motorens driftstimer siden sidste serviceeftersyn 

3. Antal gange, systemet har været helt lukket siden 

sidste serviceeftersyn 

Når et bestemt system vælges med <Knap 1…4>, kan 

serviceteknikeren også se den % tid, som systemet har 

været helt lukket, delvist åbent og helt åbent.  Disse data 

kan nulstilles ved at trykke på <Knap 2> og <Knap 3> 

samtidigt. 

5.4.7 Serviceeftersyn – vindalgoritme 

Kontrolenheden har to forskellige vindalgoritmer 

programmeret: 

W1 Standardalgoritmen for de fleste monteringer 

W2 Algoritme for det hollandske støtteprogram (KUN) 

5.4.8 Serviceeftersyn – temp.filter 

For at reducere systemets følsomhed over for 

temperatursvingninger kan et tidsfilter justeres.  Derefter 

bruger systemalgoritmerne en løbende gennemsnitsværdi 

over filtertiden.  Forlængelse af filtertiden reducerer 

systemets følsomhed. 

5.4.9 Serviceeftersyn – vindindstillinger 

Stormbeskyttelsen af vindhastighed kontrollerer den 

vindhastighed, hvorved systemerne vil lukkes helt for at 

beskytte både forholdene inde i bygningen og også selve 

systemet mod at blive beskadiget af vinden. 

Hastigheden for Stormbeskyttelse er den vindhastighed, 

hvorved systemet begynder at lukke.  Hastigheden Helt 

lukket er den vindhastighed, hvorved systemet vil lukkes 

helt.  Systemet vil lukkes proportionalt af en reel 

vindhastighed mellem disse værdier. 
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5.4.10 Serviceeftersyn – vindfiltre 

For at reducere systemets følsomhed over for 

vindsvingninger kan tidsfiltre justeres til vindhastighed og 

-retning.  Derefter bruger systemalgoritmerne en løbende 

gennemsnitsværdi over filtertiden.  Forlængelse af 

filtertiden reducerer systemets følsomhed. 

5.4.11 Serviceeftersyn – nulstil tidsforsinkelse 

For at sikre regn eller perioder med høje vindhastigheder 

er stoppet permanent har kontrolenheden en Nulstil 

tidsforsinkelse", som er den periode, kontrolenheden 

venter efter vind- eller regnophør, inden den vender 

tilbage til temperaturkontrol og begynder at åbne. 

5.4.12  Regnindstillinger 

Afhængigt af kundekravene findes der forskellige 

muligheder for at definere, hvordan regnlukningen finder 

sted.  Når det regner, er standardlukningspositionen 0 %. 

Den kan ændres til positionen for minimumsgrænsen, 

afsnit 4.4.3, så systemet kun lukkes til minimumsgrænsen 

i tilfælde af regn.  Det er også muligt at fjerne 

vindretningen fra regnlukningsparametrene, så alle 

systemer lukkes, når det regner, uafhængigt af 

vindretningen. 

<Button 1> Lukningsposition: 0 %/minimumsgrænse 

<Button 2> Aktiver/deaktiver vindretning for regnlukning 

5.4.13 Serviceeftersyn – impuls/pause 

Kontrolenheden har en anden impuls-pause-funktion, der 

kun er egnet til momentslangesystemer (‘T’).  På dette 

tidspunkt er der imidlertid ingen fordel ved at bruge denne 

ekstra funktion, og derfor anbefales det, at alle systemer 

bruger ‘C’ impuls-pause.  For at ændre funktionen for et 
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specifikt system bruges Knap 1…4> til at skifte mellem 

valgmulighederne. 

5.4.14  Referencekørsel 

Hvis brugeren foretrækker, at kontrolenheden ikke 

jævnligt udfører en referencekørsel hver 48. time, kan 

installatøren deaktivere referencekørslen. 

<Button 1> Aktiver/deaktiver 48-timers referencekørsel 

 

5.4.15  Eksternt relæ 1 og 2 

Det gør det muligt at installere referencerelæet, vælge 

den temperatursensor, der kontrollerer relæet, samt 

vælge til/fra-status for det relæ, der skal defineres. 

SYMBOL  HJÆLPEUDSTYR TIL 

 

+ve Temperatur højere end 

aktiveringstemperaturen 

 

-ve 

 

Temperatur lavere end 

aktiveringstemperaturen 

 

<Knap 1> Eksternt relæ 1 installeret/ikke installeret 

<Knap 2> Valg af temperatursensor (T0, T1, T2) 

<Knap 3> Aktiveringstemperatur +ve/-ve 

5.4.16 Serviceefter – Funktioner 

Denne menu giver en servicetekniker mulighed for at 

tjekke kontrolenhedens softwareversion, den dato, hvor 

systemerne sidst gennemgik et serviceeftersyn, og 

perioden siden det sidste serviceeftersyn. 
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.BEMÆRK: Efter montering af kontrolenheden eller efter et 

serviceeftersyn af systemerne  skal datoen for det Sidste 

serviceeftersyn" nulstilles til den aktuelle dato. 

 

For at nulstille datoen for det sidste serviceeftersyn til den 

aktuelle dato, skal <Knap 1> og <Knap 3> trykkes og 

holdes nede samtidigt. 

For at ændre perioden, før næste serviceeftersyn er 

nødvendigt, eller hvis en motor udskiftes som del af 

serviceeftersynet, er der adgang til en skjult menu ved at 

trykke og holde <Knap 3> og <Knap 4> nede samtidigt. 

Levetiden afhænger af den monterede systemtype: 

Kabeldrev =  24 måneder 

Momentslange =  36 måneder 

Når en motor installeres første gang, eller hvis en motor 

er blevet udskiftet som del af et serviceeftersyn, er der 

adgang til skærmbilledet Motornulstilling ved hjælp af 

knappen <Menu, højre>.  For at nulstille en bestemt 

motor skal deen tilsvarende <Knap 1…4> trykkes og 

holdes nede. 

Skærmbilledet Motorspænding tilgås ved hjælp af 

knappen <Menu højre>.  Hvis motoren er sluttet direkte til 

V10 eller V40, skal motorspændingen indstilles til 230 V.  

Hvis motoren sluttes til V40 via et sekundært relæ, skal 

Relæ vælges. <Knap 1…4> bruges til at skifte mellem 

valgmulighederne. 

Brug knappen <Menu, venstre> for at vende tilbage til 

menuen Servicefunktioner. 
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5.4.17 Serviceeftersyn – Nulstil til standardindstilling 

Dette gør operatøren i stand til at sætte alle parametre og 

indtastninger tilbage til fabriksindstillingerne.  Samtidige 

tryk på følgende knapper vil medføre: 

<Knap 1> og <Knap 2>: Nulstilling af systemparametre 

<Knap 3> og <Knap 4>: Nulstilling af indtastninger i 

Servicemenuen 
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6 Serviceeftersyn og vedligeholdelse 

6.1 Generel vedligeholdelse 

V40-kontrolenheden behøver ikke nogen generel vedligeholdelse.  Der kan bruges en fugtig 

klud (ingen opløsningsmidler) til rengøring af kontaktskabets udvendige overflader. 

OBS:  Kontrolenheden eller sensorerne må under ingen 

omstændigheder rengøres med højtryksvand. 

 

6.2 Fejldiagnostik 

Fejl Mulig årsag/Løsning 

Motoren kører i den forkerte 

retning 

• Byt om på strømkonnektorerne (L1 og L2) 

Der sker ikke noget, når der 

trykkes på en knap 

• Tjek, at kontrolenheden ikke er i den Automatiske 
indstilling. 

• Tjek, at motoren ikke befinder sig på en 
motorslutgrænse. 

• Tjek, at Nødstoppet ikke er blevet aktiveret (advarsel 
kan ses på displayet). 

• Tjek den indvendige sikring (isolér først strømmen) 

• Tjek, at den primære strømforsyning er tændt 

Bevægelsen er for kort eller for 

lang 

• Kalibrér enheden igen (jf. Afsnit 5.4.1 i håndbogen) 

 

I det usandsynlige tilfælde, at fejlen med kontrolenheden vedbliver, skal du kontakte 

producenten. 
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230 volt, V40 som masterkontrolenhed 

  

* Samlet kabellængde fra sensor til V40: 

længde < 50m   0.5mm2 

50m < længde < 100m  1.0mm2 
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400 volt, V40 som masterkontrolenhed 

  

* Samlet kabellængde fra sensor til V40: 

længde < 50m   0.5mm2 

50m < længde < 100m  1.0mm2 
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V40 eksternt udgangsrelæ til hjælpeenhed 
  

Status Terminaler Relæstatus 

HJÆLPE-

UDSTYR 

FRA 

21-19 

24-23 
ÅBEN 

21-22 

24-25 
LUKKET 

HJÆLPE-

UDSTYR 

TIL 

21-19 

24-23 
LUKKET 

21-22 

24-25 
ÅBEN 
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V40 sensortilslutning 
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Wiring Specification 

 50m 100m 150m 200m 

Temperature CY 2 x 0.5mm2 

Rain Sensor 4 x 0.5mm2 4 x 1.0mm2 4 x 1.5mm2 4 x 2.0mm2 

Wind Speed 4 x 0.5mm2 4 x 1.0mm2 4 x 1.5mm2 4 x 2.0mm2 

Wind Direction 3 x 0.5mm2 3 x 1.0mm2 3 x 1.5mm2 3 x 2.0mm2 
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V40 med en V10-slavekontrolenhed tilsluttet 
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Udstyrets mål og montering 

 

Vægmontering 
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Systemets specifikke parametre 

Systemparameter Enheder Interval 
Fabriksindstil

ling 

Åbningstærskeltemp. °C 2.0 – 30.0 6 

Temperaturtolerance °C 0 - 10 1 

Minimal vindretning Grader 0-355 0 

Maksimal vindretning Grader 0-355 355 

Minimal åbningsstilling % 0 – maxpn(n) 0 

Maksimal åbningsindstilling % minp(n)-100 100 

 

Serviceeftersynsparametre 

Systemparameter Enheder Interval Fabriksindstilling 

Kalibreringssystemets løbetid sek. 0-999 0 

Aktuel dato dd/mm/åå  01/01/01 

Aktuelt klokkeslæt t.:min.  00:00 

Temperaturfilter min. 0-99 5 

Vindalgoritme W1/W2  W1 

Lukningsvindhastighed m/s 0 - PWS 4 

Helt lukket vindhastighed m/s CWS - 20 8 

Vindstødsfilter min. 0-99 5 

Vindretningsfilter min. 0-99 5 

Lukningsvarighed ved regnnulstilling min. 0-99 1 

Lukningsvarighed ved vindnulstilling min. 0-99 3 

Lukkeposition ved regn 0% / minp(n)  0% 

Algoritme for vindretning ved regn Y/N  Y 

Impuls-pause-drev for system (n) KAB/MOM  KAB 

Dato for sidste serviceeftersyn dd/mm/åå  01/01/01 

Levetid måneder 0-120 24 

Motorspænding 230V / Relay  230V 
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49 mm slange-sensormast 

Stykliste 

FIGUR 
D1 

REF: 
Mængde PRODUKTBESKRIVELSE 

DA1 - Vejrsensorer 
DB1 1 49mmx3.0m rør 

DC1 1 Face Bracket with 20mm 
Square Tube (30cm) 

DD1 1 Crossover-Clamp for 
20mm x 49mm Tube 

 

 

Emner, der kræves af installationsprogrammet 

Standard værktøjssæt bestående: 

• Elektrisk boremaskine 

• Vinkelsliber 

• Bolte eller skruer til fastgørelse beslag til bygningen ikke leveres, figur 2 kan 

anvendes til at estimere mængderne af krævede skruer. 

 

 

 

 

Figur D2, Skruer, møtrikker og Mængder 

OBS:  Valget af position af vindsensoren kan påvirke systemets 

følsomhed for vinden er fremherskende i forskellige retninger 

 

FORSIGTIG:  Hvis vinden sensor, når den er monteret, er tæt på 

toppen af en struktur, det vil have risiko for et lynnedslag. I 

denne situation, anbefales det, at vindsensoren røret være 

forsynet med en passende lynafleder. 

 

Figur D1, Systemoversigt 

DA1 
DB1 

DC1 

DD1 

Metal Beton  Træ  

mængde = 4 

M10 
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YouTube: VentLogic® V40 Overview 

www.youtube.com/watch?v=5S22PuI721E 

 

 

 

 

YouTube: VentLogic® V40 Control 

www.youtube.com/watch?v=L_WI7Ra6bEY 
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