
Ventilationsaggregat RDKR
Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel

Maj 2006



Ventilationsaggregat RDKR Teknisk anvisning

Fläkt Woods SE 8260  2006.05 2 Rätt till ändringar förbehålls.

För brukaren och servicepersonal
 Funktioner ......................................................................................... 3

  Komfort ....................................................................................... 3

  Energibesparing ......................................................................... 3

  Tillsatsvärme .............................................................................. 3

  Avfrostning ................................................................................. 3

 Kontrollpanel - handhavande ........................................................ 4

 Skötsel ................................................................................................ 5

  Filterbyte ....................................................................................  5

  Temperaturlarmsindikering ..................................................... 6

  Rengöring av värmeväxlare ..................................................... 7

  Rengöring av fl äktar .................................................................. 7

 Styrkort vid normal användning ................................................... 8

Instruktion för servicepersonal
 Funktioner ......................................................................................... 9
  Brandlarm ................................................................................... 9

  Brandingång ............................................................................... 9 

 Injustering av fl öde och temperatur .............................................. 9

 Justering av börvärde och fl äkthastigheter ................................ 10

 Styrkort vid injustering ................................................................. 11

 Styrkort - kontaktanslutningar .................................................... 12

 Montering ........................................................................................ 13
 

 Kanalanslutning, isolering av kanaler ........................................ 16

 Kanalanslutning ............................................................................. 16

 Isolering av kanaler ....................................................................... 16

 Reservdelar ..................................................................................... 17

Observera! Inställningar, skötselåtgärder och eventuella justeringar som 
beskrivs i denna anvisning måste utföras av behörig auktoriserad servicepersonal.

Innehåll



Ventilationsaggregat RDKR Teknisk anvisning

Fläkt Woods SE 8260  2006.05 3 Rätt till ändringar förbehålls.

Komfort
Reglercentralen reglerar den roterande värmeväxlaren 
och eventuell tilläggs värme för att hålla tilluftstempe-
raturen vid det värde som önskas. Användaren väljer i 
samråd med servicetekniker samt ställer genom manuell 
inställning in tilluftstemperaturens börvärde. Börvärdet 
på tilluftstemperaturen kan justeras manuellt. Justering 
av börvärdet sker mycket sällan och därför är börvär-
desskruven gömd i enheten för att förhindra oavsiktlig 
användning.

Hur man justerar börvärdet: 
Se instruktionerna för servicepersonal, under rubrik 
”Justering av börvärde och fl äkthastigheter” på sid 10 - 11.

Energibesparing
Den elektroniska reglercentralen styr fl äktarna 

steg löst på den hastighet som krävs för de önskade luft-
fl ödena. Den typ av fl äktar som används har så kallade 
eletroniskt kommuterande (EC) motorer, vilka är mycket 
energi snåla. Tack vare de energisnåla fl äktarna och att 
luftfl ödet kan justeras till sitt rätta värde sparas energi. 

För att  ställa in fl äkthastighet följ instruktionerna i 
denna anvisning i avsnittet för inställningar. Endast auk-
toriserade servicepersoner som har mätinstrument för att 
mäta luftfl öden är behörig att justera fl äktarnas hastighet.

Värmeförbrukningen minimeras genom användning 
av roterande värmeåtervinnare. Vid vissa utetempera-
turer blir tilluftstemperaturen något för hög då rotorn är 
i drift men för låg då rotorn stoppas. Man får då göra ett 
val hur man önskar styra anläggningen. 

Driftslägen Ekonomi eller Exakt (Komfort)
RDKR har två driftslägen:

• I “Ekonomi”-läget tillåts rotorn att rotera även om 
tilluftstemperaturen är för hög. Detta ger maximal 
använd ning av värmeåtervinningen under uppvärm-
ningssäsongen. 

• I ”Exakt”-läget stoppas rotorn om tilluftstempera-
turen överstiger den inställda börvärdet och tillsats-
värme används (via eleftervärmaren) för att reglera 
tilluftstemperaturen upp till önskat värde. Tillufts-
temperaturen regleras bättre, men elförbrukningen 
blir högre än i ekonomiläge. Kan dock endast använ-
das om aggregatet har inbyggd eftervärmare.

Hur man ställer in önskat driftsläge: 
Se instruktionerna för servicepersonal, under rubrik 
”Inställning av dfi ftsläge” på sidan 9.

Tillsatsvärme 
Värmeväxlaren återvinner tillräcklig med värmeenergi 
under större delen av året. Vid låga temperaturer då 
önskad tilluftstemperatur inte kan uppnås med bara 
återvinningsvärme, slås tillsatsvärme på. I mycket kalla 
driftsförhållanden fi nns det även möjlighet att lägga till 
ett värmebatteri som förvärmer luften. Ett sådant batteri 
kommer endast att vara i drift vid mycket låga tempera-
turer. 

I klimatområden där temperaturen sällan faller under 
– 10˚C, behövs inte någon tilläggsvärmare. I dessa fall är 
endast drift i ekonomiläge möjlig.

Avfrostning
Under mycket kalla perioder då frost kan bildas i rotorn, 
tar den inbyggda reglercentralen automatiskt hand om 
avfrostningen.  Avfrostning startar i de fl esta fall när man 
valt ventilationsläge BORTA och förorsakar därför ej stör-
ningar för dem som vistas i huset. 

I de fall då fl äktarna under minst ett dygn ej går i 
driftfall BORTA sker avfrostning två gånger om dygnet 
under kalla perioder. 

Funktioner
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RDKR har en inbyggd styrcentral som styr driften av  de 
två högeffektiva fl äktarna, den roterande värmeväxlaren 
och elbatterierna. 

Fläkthastigheten väljs via den externa kontrollpanelen 
som monteras på lämplig plats på väg. Användaren kan 
välja mellan följande driftslägen:

• Grundventilation som används för att bi behålla ett 
grundventilationsfl öde i huset då alla är BORTA

• Normal ventilation som används då någon i huset är 
HEMMA för att hålla nominellt ventilationsfl öde.

• FORCERING av ventilationen som används då det 
fi nns behov av tilläggsventilation, t. ex. beroende på 
matlagning eller fest.

Kontrollpanel har två tryckknappar, se fi gur 1;

• HEMMA/BORTA (vänster knapp)

• FORCERING (höger knapp)

Med korta knapptryckningar kan man skifta mellan 
de tre driftlägena.

HEMMA/BORTA-läge
Då man trycker på HEMMA/BORTA-knappen en gång, 
ändras driftsläget från BORTA- till HEMMA-läge eller 
vice versa, beroende på vilket läge som är i drift.

De två driftslägena indikeras genom en liten lysdiod 
på knappen, där;
- Fast sken betyder HEMMA, se fi gur 1.
- Sakta blinkande sken betyder BORTA, se fi gur 1.

FORCERINGS-läge
Då man trycker på knappen för FORCERING för ändras 
driftläget till forceringsfl öde, oberoende av vilket läge 
som valts med HEMMA/BORTA-knappen.

Tiden för forcerad ventilation kan väljas genom att på 
följande sätt trycka på knappen FORCERING:

- Ett kort tryck ställer in forceringsfl öde under 30 minu-
ter. En blinkande lysdiod i knappen indikerar detta 
med

- Två korta tryck inom tre sekunder ställer in forcerings-
fl öde under 60 minuter. En blinkande lysdiod i knap-
pen indikerar detta med

- Tre korta tryck inom tre sekunder ställer in forcerings-
fl öde under 90 minuter. En blinkande lysdiod i knap-
pen indikerar detta med

Forcerringsläget kvarstår tills vald tid har förfl utit och 
återgår sedan till det läge som ursprungligen valts med 
HEMMA/BORTA-knappen.

Då forcerad ventilation inte behövs längre, kan läget 
manuellt hävas, genom att trycka på knappen för force-
ring en gång under den valda perioden.

Aggregat med spiskåpa
För aggregat med spiskåpa kan forcerat läge väljas au-
tomatiskt genom att ratten för forcering på spiskåpans 
framsida vrids mot forceringsläge och hålls kvar i minst 
10 sekunder alternativt vrides fram och tillbaka två gång-
er direkt. Återgång till grund/normalfl öde sker genom 
att vrida tillbaks ratten en gång. Se fi gur 2.

FORCERINGHEMMA/BORTA

 = HEMMA

 = BORTA

Forcering, 1 tryck = 30 min =       2 sek      

Forcering, 2 tryck = 60 min =            2 sek 

Forcering, 3 tryck = 90 min =                  2 sek  

Blinkande sken

Släckt

Fast sken

Kontrollpanelen - handhavande

Tilläggsutrustning
Förutom med kontrollpanelen kan också ventilations-
fl ödena styras med lämplig tilläggsutrusning om denna 
installerats. En extern brytare kan t. ex. ställa in force-
ringsfl öde.

Med en HEMMA/BORTA-knapp nära ytterdörren kan 
man enkelt välja driftläge mellan HEMMA och BORTA 
när man lämnar/kommer tillbaks till huset. 

Figur 1. Kontrollpanelens driftlägen

Figur 2. Forcering via spiskåpa CPDJ

>10 sek alternativt 2 x

1 x

FORCERING

BORTA/HEMMA
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 Filtren för till- och frånluft skall normalt bytas var nion-
de månad. I smutsiga stadsområden kan tätare fi lterbyten 
behövas medan i mindre tättbebygda områden behöver 
fi lterbyten inte ske oftare än varje år. 

En timer ställs in till ett medelbehov för att påminna 
om fi lterbyte efter nio månader. 

Då en varningslampa      lyser på aggregatets kontroll-
panel, se fi gur 3, skall brukaren ta bort aggregatets fron-
panel och ta reda på orsaken till varningen. 

Filterbyte ske enligt följande punkter.
1. Gör aggregatet spänningslöst, se fi gur 5.

B

A

VARNING!! 
Berör ej styrkortets högspänningsdelar!!

Skötsel - fi lterbyte

Observera! Inställningar, skötselåtgärder och ev. justeringar som beskrivs
 i denna anvisning måste utföras av behörig auktoriserad servicepersonal.

1

Kontrollpanel

Larmlampa

3

Styrkort

2
Adj.
Mode
LED
Param.

230 V AC 24 V AC 

Figur 3. Larmlampa för fi lterbyte på kontrollpanelen.

Figur 4. Larmlampa för fi lterbyte på styrkortet. Figuren visar styr-
kortet för ett variant höger-aggregat. På ett variant 
vänster-aggregat är styrkortet vänt upp och ner.

Figur 5. Ta ut stickkontakten.

2. Öppna aggregatluckan, genom att lossa de två skru-
varna på framsidan, se fi gur 6.

4. Montera nya fi lter.

5. Stäng aggregatluckan

6. Sätt i stickproppen.

7. Återställ fi lterlarm genom att hålla in knapp       i mer 
än 5 sekunder. Se nästa sida. 

Figur 6. Öppning av aggregatluckan.

3. Dra ut fi ltren A och B, se fi gur 7.

Figur 7. Filtrens placering i aggregatet.

Lyser fi lterlampan      på styrkortet indikerar detta att 
fi ltren kan behöva bytas ut, se fi gur 4. 
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Observera att varningslampan på aggregatets kontroll-
panel gäller både för indikering av fi lterbyte och för 
temperaturlarmsindikering. Användaren kan fastställa 
om det gäller fi lterlarm eller temperaturlarm genom 
att kontrollera vilken lampa som lyser på styrkortet.

Temperaturlarm
Temperaturlarm ges då tilluftstemperaturen ligger ut-
anför gränsvärdena <+10˚C och >+30˚C längre tid än 30 
minuter. Tilluftstemperaturen måste därför ligga mellan 
+10˚C och +30˚C. 

Vid larmläge blinkar en varningslampa      på använ-
darens kontrollpanel, se fi gur 9 och användaren skall då 
öppna frontluckan och ta reda på orsaken till varningen. 

Efter fi lterbyte återställs timern genom en tryckning 
på återställningsknappen      för fi lter på styrkortet längre 
än 5 sekunder, se fi gur 8. Efter att knappen varit intryckt i 
cirka 5 sekunder börjar fi lterlampan att blinka. 

Sedan släpper man knappen medan lampan blinkar 
vilket återställer timern till utgångsläget.

1

Kontrollpanel

Larmlampa

> 5 sek

3

Adj.
Mode
LED
Param.

Vid temperaturlarm lyser larmlampan       på styrkor-
tet se fi gur 10. Orsaken kan vara att rotorn är ur funktion, 
eller att elbatterierna inte fungerar korrekt. I sällsynta fall 
kan utomhustemperaturen vara så hög att larmet löser 
ut. 

Vid temperaturlarm skall alltid 
en aktoriserad ser vicetekniker tillkallas.

Styrkort

2

230 V AC 24 V AC 

Adj.
Mode
LED
Param.Figur 8. Återställning av fi ltertimer.

Figur 9. Larmlampa för fi lterbyte alternativt temperaturlarm på kon-
trollpanelen.

Figur 10. Larmlampa för temperaturlarmsindikering på styrkortet. 
Figuren visar styrkortet för ett variant höger-aggregat.

 På ett variant vänster-aggregat är styrkortet vänt upp och 
ner, se fi gur på sidan 9.

Skötsel - fi lterbyte och temperaturlarm
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Allmänt
Fläktar, fi lter och roterande värmeväxlare är mycket vik-
tiga för aggregatets funktion och ekonomi. Det är därför 
viktigt att dessa hålls rena och i gott skick. 

Vi rekommenderar en allmän översyn var 6 månad.

Rengöring av värmeväxlaren
Kontrollera att rotorns yta ej är belagd med damm. Ren-
gör genom dammsugning eller genomblåsning av tryck-
luft. Om dammsugning är otillräcklig handspraya med 
fettlöslig vätska och blås rent med tryckluft. Obs! Aceton 
eller liknande lösningsmedel får ej användas. 

På grund av slitage kan drivrem och tätningslister be-
höva bytas. Kontrollera att dessa är oskadda och byt vid 
behov.  För beteckningar, se reservdelslistan på sidan 17.

Skötsel - rengöring av värmeväxlare och fl äktar

Figur 11. Före rengörning av värmeväxlare och fl äktar etc skall ag-
gregatet alltid göras spänningslöst. 

Rengöring av fl äktar
Observera att  fl äktarna inte får rengöras med vatten eller 
andra vätskor utan endast med dammsuging eller borste.

Figur 12. Aggregatets frontlucka demonteras, skruvarna på aggre-
gatlucka skruvas ur och dörren öppnas.

Figur 13. Värmeväxlarpaketet tas ut ur aggregatet. Elanslutning till 
rotormotorn lossas.

Figur 14. Värmeväxlaren dammsugs från båda sidor.

Figur 15. Fläkten tas ut ur aggregatet. Elanslutning demonteras.

Figur 16. Fläkthjulet lossas från fl äktkåpan gemon att demontera 
skruvarna på fl äktkåpans sida.

Figur 16. Fläkthjulets kåpa och fl äktvingar rengöres med en borste.
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Knappar och lampor för normal användning (ej inställning av börvärde/fl äkthastigheter)

Återställningsknapp filter S1

Indikeringslampa för filterbyte

Byglar - uppifrån
Adj. = Injustering
 Bygel AV vid normal användning
Mode = Val av Ekonomi/Exakt-läge 
   Bygel AV vid Ekonomi-läge (lev)
 Bygel PÅ vid Exakt-läge
LED = Bygel alltid PÅ 
Param. = Parameterinställningar med PC
 Bygel AV vid normal användning

R4 Justerskruv (potentiometer)

Indikeringslampor - uppifrån
D6 - lyser i HEMMA-läge, blinkar i BORTA-läge
D7 - används ej
D8 - blinkar i FORCERINGS-läge
D9 - blinkar vid temperaturlarm

Återställningsknapp filter

Indikeringslampa för filterbyte

Byglar - uppifrån
Param. = Parameterinställningar med PC
 Bygel AV vid normal användning
LED = Bygel alltid PÅ
Mode = Val av Ekonomi/Exakt-läge 
   Bygel AV vid Ekonomi-läge (lev)
 Bygel PÅ vid Exakt-läge
Adj. = Injustering
 Bygel AV vid normal användning

R4 Justerskruv (potentiometer)

Indikeringslampor - uppifrån
D9 - blinkar vid temperaturlarm
D8 - blinkar i FORCERINGS-läge
D7 - används ej
D6 - lyser i HEMMA-läge, blinkar i BORTA-läge

230VAC     24VAC

24VAC    230VAC 

Variant höger (2100)

Variant vänster (3100)

Adj.
Mode
LED
Param.

Bygel AV

Bygel PÅ

Bygel AV

Bygel PÅ

D6

D7

D8

D9

Adj.
Mode
LED
Param.

D6

D7

D8

D9

Styrkort vid normal användning

Figur 17.



Ventilationsaggregat RDKR Teknisk anvisning

Fläkt Woods SE 8260  2006.05 9 Rätt till ändringar förbehålls.

Funktioner
Fläkthastigheter justeras oberoende av varandra. Alla tre 
hastigheterna hos båda fl äktarna är justerbara. Normalt 
behöver endast normal hastighet, HEMMA-läge justeras 
till att uppfylla dimensionerade ventilationsvärden.

Maximal hastighet kan används lämpligen som force-
rad hastighet. För grundventilation kan minimal hastig-
het  injusteras.

Fläkthastighet väljs via kontrollpanel som monteras 
på lämplig plats på vägg. Användare kan välja grund-
ventilation, normal ventilation eller forcerad ventilation.

Forcerad ventilation återgår till normal efter 30, 60 
eller 90 minuter beroende på antalet tryckningar 1 , 2 

eller 3 stycken åt gången på kontrollpanelens forcerings-
knapp. 

Reglercentralen reglerar värmeväxlarrotor och el-
batterier så att erforderlig tilluftstemperatur uppnås. 
Värmarna och fl äktarna har inbyggda skyddsanord-
ningar för att förhindra överhettning.

Reglercentralen reglerar också avfrostning automa-
tiskt och informerar när luftfi ltren behöver bytas. Extern 

händelse såsom brandlarm kan kopplas till enheten, 
för att omedelbart stoppa aggregatet.

Möjlighet fi nns att reglera luftfl öden från några ex-
terna anordningar såsom spiskåpa. Då spiskåpans spjäll 
är öppet regleras fl äkthastigheterna till forcerat fl öde.

Brandingång
För att aggregatet ska kunna tas i drift måste det fi nnas 
en sluten kontakt i brandingång. Aggregatet är vid leve-
rans försedd med en bygel (länktråd) mellan plintarna på 
J12, se fi gur 23 på sidan 12.  Ingången kan även tas från 
ett externt system.

Brandlarm
Det är möjligt att koppla en brandlarmssignal till aggre-
gatet, vilken kopplar bort elektriciteten från fl äktarna,
värmarna och rotorn och därför omedelbart stoppar 
driften på enheten. 

Signalen är emellertid inte en övervakad signal, så 
man kan inte helt lita på att aggregatet stoppas. Om till 
exempel isoleringen på signalkabeln smälter, kan det ha 
samma effekt som att det möjliggör för fl äktarna att vara 
i funktion.

Allmänt 
Justering av börvärden och fl äkthastigheter görs genom 
att använda en bygel (Adj.) och en justeringsskruv (R4) 
på reglercentralens styrkort. 

VARNING!! Berör ej styrkortets högspänningsdelar!!

Delar med lågspänning 24 V AC är inte farliga att beröra. 
Reglercentralen kan skadas om man rör vid andra delar 
än injusteringsskruven med ledande verktyg eller rispar 
styrkortet.  

Vid justering av värdena, VAR FÖRSIKTIG! 

Aggregatet är försett med 4 stycken mätuttag i aggregat-
luckan innanför frontplåten, se fi gur 18 nedan.. Genom 
att mäta tryckskillnaden, Δpm (Pa), över rotorn får man 
enkelt fram de totala tillufts- respektive frånluftsluftfl ö-
dena. Luftfl ödet q (l/s) bestäms av följande formel:

q = 0,73 x Δpm 

Om totalfl ödena i det förvalda läget inte överensstämmer 
med de önskade kan de justeras genom att styrspänning-
en till motorerna ändras. Se vidare på sidorna 10 - 11.

A B

C D

Instruktion för servicepersonal

Inställning av driftsläge Ekonomi eller Exakt
RDKR kan ställas in i två driftslägen; Ekonomi eller Exakt 
(Komfort) vars egenskaper beskrivits tidigare på sidan 5. 

Aggregatet levereras i driftsläge Ekonomi  det vill 
säga med bygel Mode i läge Av på styrkortet. Se fi gur 17 
på sidan 8 alt. fi gur 23 på sidan 11.

För driftsläge Exakt ska bygel Mode fl yttas till läge 
PÅ. Se fi gur 17 på sidan 8  alt. fi gur 23 på sidan 11.

Injustering av fl öde och temperatur 
Injustering av fl öde samt temperatur skall endast göras 
av auktoriserad kunnig person. Orsaken till detta är 
bestämmelser och beror på att förändringar kan öka ener-
gikonsumtionen eller störa luftfl ödet och tryckbalansen i 
byggnaden och därigenom allvarligt skada byggelement 
om injusteringen inte blir korrekt.

Figur 18. Mätuttag för mätning av diiferenstryck över värmeväxlaren.

 Tilluft till höger Tilluft till vänster
 i aggregatet (2100) i aggregatet (3100)

Tilluftsfl öde D - B C - A

Frånluftsfl öde C - A D - B
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Börvärde temperatur och fl äktarnas hastigheter i läge 
HEMMA/ BORTA/FORCERING justeras genom att följa 
stegen nedan:

1. Gå in i justeringsläge genom att sätta bygel Adj. 
som PÅ på styrkortet. Se fi gur 23 på sidan 11.

2. Efter att man har gått in på justeringsläge är den 
första parametern  (förvald) tilluftstemperaturens 
börvärde. 

 7 stycken olika parametrar kan väljas genom att 
trycka på parametervalknappen S2      på styrkortet. 
Varje tryckning stegar fram till nästa parameter enligt 
tabell 1 nedan. 

 Efter den sista parametern kommer en ytterligare 
tryckning att stega tillbaka till den första parametern, 
man kan stega igenom alla parametrarna igen. 
Obs! Det går inte att backa i parameterlistan.

Justering börvärde temperatur och fl äkthastigheter 

 Parameterns Indikerande lysdioder  Anmärkning
 benämning Variant höger Variant vänster
 1 - 7 D6 - D9 D9 - D6

 1. Börvärde D6 D9 D8 blinkar i sek-
  temperatur D7 D8 vens för inställt 
  larm, LED– D8 D7 börvärde,
  tilluftsfl äkt D9 D6 se tabell 2.
 2. Frånlufts- D6 D9 
  fl äktens D7 D8
  hastighet,  D8 D7
  HEMMA D9 D6
 3. Frånlufts- D6 D9
  fl äktens D7 D8
  hastighet, D8 D7
  BORTA D9 D6
 4. Frånlufts- D6 D9
  fl äktens D7 D8
  hastighet,  D8 D7
  FORCERING D9 D6
 5. Tillufts- D6 D9
  fl äktens D7 D8
  hastighet,  D8 D7
  HEMMA D9 D6
 6. Tillufts- D6 D9
  fl äktens  D7 D8
  hastighet,  D8 D7
  BORTA D9 D6
 7. Tillufts- D6 D9
  fl äktens D7 D8
  hastighet,  D8 D7
  FORCERING D9 D6

1
 - 7

 - 1
 - 7

 osv

Blinkande sken SläcktFast sken

Tabell 1. Indikering på lysdioder vid parameterval.

 Temperatur Blinksekvens Anmärkning
 börvärde, ˚C lysdiod D8 

 17   Tre korta och två långa blinkningar

 18  Två korta och två långa blinkningar

 19  En kort och två långa blinkningar

 20  Två långa blinkningar

 21  Två långa och en kort blinkning

3. Styrkortets indikeringslampor D6 - D9       indikerar 
vilken parametrar (1 - 7) som valts för justering. 

4. Blinkande indikeringslampa D8 indikerar tilluftstem-
peraturens börvärde från +17 - +21°C. Blinksekven-
serna för denna lysdiod är enligt tabell 2 nedan:

Tabell 2. Indikering på lysdiod D8 vid justering börvärde temperatur.

5. Vrid justerskruven på potentiometern R4       till öns-
kat börvärde dvs det som motsvarar önskad blinksek-
vens enligt tabell 2. Se fi gur 19 nedan.

6. Avsluta och spara börvärde temperatur görs genom 
att injusterat värde aktiveras och sparas i reglercen-
tralens minne när man trycker ned knappen Spara 
parametervärde S1      en gång. Se fi gur 20.

7. Ny parameter (2 - 7) väljs genom att trcka in knappen 
S2 Parameterval en gång, se fi gur 21. Kontrollera lys-
diodernas indikering att rätt parameter är vald.

8. Proceduren ovan upprepas för fl äktarnas olika drift-
fall. Man ställer in önskad parameter enligt tabell 1, 
håller inne knappen S1       och vrider på justerskru-
ven      tills man får önskat luftfl öde. När man sedan 
släpper knappen S1       är värdet sparat. Vänta dock 
några sekunder mellan varje värde sparas.

1

3

2

R4

Minskar Ökar

R4

17°C 21°C

Figur 19. Inställning av börvärde tempoeratur.

Figur 22. Inställning av fl äkthastigheter

Figur 20. Spara börvärde temperatur

9. När alla inställningar är gjorda måste bygeln Adj.
sättas i läge AV (se fi gur 23) för att återgå till normalt 
användarläge. 

Figur 21. Välja ny parameter för justering.
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Styrkort vid justering

Knappar och lampor vid justering av börvärde temperatur och fl äkthastigheter

S1 Spara parametervärde  4

S2 Val av parameter  5

Byglar - uppifrån
Adj. = Injustering  1
 Bygel PÅ vid justering
Mode = Val av Ekonomi/Exakt-läge 
   Bygel AV vid Ekonomi-läge (lev)
 Bygel PÅ vid Exakt-läge
LED = Bygel alltid PÅ 
Param. = Parameterinställningar med PC

R4 Justerskruv (potentiometer)  3

Indikeringslampor för parameterval  2
D6 - läge se tabell 1
D7 - läge se tabell 1
D8 - läge se tabell 1
D9 - läge se tabell 1

Byglar - uppifrån
Param. = Parameterinställningar med PC
LED = Bygel alltid PÅ
Mode = Val av Ekonomi/Exakt-läge 
   Bygel AV vid Ekonomi-läge (lev)
 Bygel PÅ vid Exakt-läge
Adj. = Injustering  1
 Bygel PÅ vid justering

R4 Justerskruv (potentiometer)  3

Indikeringslampor för parameterval  2
D9 - läge se tabell 1
D8 - läge se tabell 1
D7 - läge se tabell 1
D6 - läge se tabell 1

230VAC     24VAC

24VAC    230VAC 

Variant höger (2100)

Variant vänster (3100)

Adj.
Mode
LED
Param.

Bygel AV

Bygel PÅ

Bygel AV

Bygel PÅ

D6

D7

D8

D9

Adj.
Mode
LED
Param.

D6

D7

D8

D9

S1 Spara parametervärde  4

S2 Val av parameter  5

Figur 23. 
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Styrkort - kontaktanslutningar

J10 Spänningsmatning

Variant höger (2100)

J8 Förvärme/Rotor

J11 Matning/Fläkt

J9 Reserv/Eftervärme

J7 Programmering

J3 Kontrollpanel

J4 Hemma/borta kanpp

J12 Brandingång

J13 Forcering

J14 (CO2)

J15 Alarmutgång

J16 Tillufts-/Utomhustemp.

J17 Styrsignal. fläktar

J7 Programmering

J3 Kontrollpanel

J4 Hemma/borta kanpp

J12 Brandingång

J13 Forcering

J14 (CO2)

J15 Alarmutgång

J16 Tillufts-/Utomhustemp.

J17 Styrsignal. fläktar

J10 Spänningsmatning

Variant vänster (3100)

J8 Förvärme/Rotor

J11 Matning/Fläkt

J9 Reserv/Eftervärme

Adj.
Mode
LED
Param.

D6

D7

D8

D9

Adj.
Mode
LED
Param.

D6

D7

D8

D9

Figur 24. 
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Montering

25

50
X mm

A x 2

X

A

600

max 200

300

1400

500

1400 mm

1

2

A
A

RDKR

1 3

2 4
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8

RDKR

RDKR

1
2

500 mm

RDKG
RDKR

Montering, forts

7

65
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115 70
203240

595

RDKR-1 (2100)
Tilluft till höger

RDKR-2 (3100)
Tilluft till vänster

8378

18
8

18
3

26
5

28
5

115 70
203240

595

83 78

18
8

18
3

26
5

28
5

C D

BA

D C
AB

Adj.
M
ode

LED
Param
.

A

C
B

D

9

A = Tilluft
B = Frånluft
C = Uteluft
D = Avluft

Dimensioner samt defi nition av kanaler

Figur 25. Defi nitoner av kanaler.

10

Kanalerna C och B skall 
dimensioneras upp till Ø125 mm 

så snart efter aggregatet det är möjligt. 

Montering, forts, dimensioner
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Kanalanslutning
Aggregatets avluft får endast anslutas till därför avsedd 
ventilationskanal. Anslutning till rök- eller avgaskanal 
får ej ske. Vid frånluftsventilation i lokal där rök- eller 
avgaskanal används (t.ex. öppen spis eller braskamin), 
måste tillfredsställande tilluftsfl öde anordnas. Imkanal 
skall utföras i enlighet med gällande föreskrifter.

Kanalanslutning, isolering av kanaler

Observera!  Vid installation måste anvisningarna gällande aggregatinstallation och kanalisolering 
följas  utan avvikelser. Risk fi nns annars för kondensbildning och fukt med stora skador som följd.

Isolering av kanaler
För att installationen av RDKR ska fungera väl är det 
mycket viktigt att installationen av ventilationskanaler na 
i anläggningen samt genomföringar i isolerade och fukt-
spärrade ytterväggar, yttertak och bjälklag blir fackman-
namässigt utförda. Risk kan annars fi nnas för kondens-
bildning med fuktskador som följd.

Vid utbyte av äldre aggregat måste man samtidigt 
säkerställa kvaliteten på bristfälliga kanaler och kanal-
isolering.

Tilluftskanaler (A) och frånluftskanaler (B), det vill 
säga ka naler med varm luft, som är förlagda i ouppvärmt 
utrymme måste isoleras. Isoleringen skall placeras utvän-
digt och ha vindtätt ytskikt. 

Uteluftskanaler (C) och avluftskanaler (D), det vill 
säga kanaler med kall luft, som är förlagda innanför 
husets fuktspärr måste vara isolerade och ha diffusions-
tätt (fukttätt) ytskikt. Med den höga värmeåtervinnings-
graden på RDKR blir även avluften mycket kall och 
måste värmeisoleras.. Kanaler som går jämsides skall 
dessutom ha gemensam fuktspärr.

För beteckningar på de olika kanalerna se fi gur 25 på 
föregående sida.

Kanaler i varma utrymmen (inomhus)

Temperaturen på luften
i kanalen är över +10°C

Temperaturen på luften
i kanalen är under +10°C

Ingen isolering

Tilluftskanaler (A)
Frånluftskanaler (B)

Uteluftskanal (C)
Avluftskanal (D)
Tilluftskanal (A)
Frånluftskanal (B)

Brandisolerad
nätmatta 30 mm
med fukttätt ytskikt

Fuktspärr

Kanaler i kalla utrymmen

Fuktspärr

Takstol Fuktspärr

Fuktspärr

Skivan ska bindas 
fast vid kanalen.
Min tjocklek 10 cm.

Tilluftskanal (A) Uteluftskanal (C)
Frånluftskanal (B) Avluftskanal (D)

Kanaler på vinden, i och ovanför vindsbjälklagets isolering

Kanaler i lösull

Sammanställning av rekommendationer för isolering och fuktspärr för olika kanaler
Slag av kanal Godkänt material Kanal i varmt utrymme  Kanal i kallt utrymme
 och förläggning Isolering Fuktspärr Isolering Fuktspärr

Avluft (imkanal) 
I kök Slang utbytbart förlagd/ Mineralull 25 mm Ja – –
 Plåt, inspekterbar bet. RDKZ-45 Ja – –

I bjälklag och på vind Plåt Brandisolerad E15, Ja Brandisolerad E15, Endast innanför
  nätmatta 30 mm  nätmatta 50 mm/ husets fuktspärr
Avluft (ej imkanal) Slang Mineralull 25 mm Ja – –
 Plåt bet. RDKZ-45 Ja – –

I bjälklag och på vind Plåt/ Mineralull 30 mm Ja Mineralull 30 mm Ja

Från torktumlare Plåt/ Mineralull 30 mm/ Nej Mineralull 100 mm Nej
Uteluft
I kök Slang utbytbart förlagd/ Mineralull 25 mm Ja – –
 Plåt, inspekterbar bet. RDKZ-45 Ja – –

I bjälklag och på vind Plåt Mineralull 60 mm Ja Innanför husets fuktspärr: Endast innanför
    Mineralull 60 mm, husets fuktspärr
Tilluft Plåt Inget krav  Mineralull minst 80 mm eller 
Frånluft    likvärdigt.  Nej
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Reservdelar

Pos Beteckning Benämning Ingår i Antal

1 RDKR-99-01 Fläkt, Medurs rot. RDKR-1…/RDKR-2… 1

2 RDKR-99-02 Fläkt, Moturs rot. RDKR-1…/RDKR-2… 1

3 RDKR-99-03 Elbatteri Eftervärmare RDKR-1…/RDKR-2… 1

4 RDKR-99-04 Elbatteri Förvärmare RDKR-1…/RDKR-2… 1

5 RDKR-99-05 Rotor RDKR-1…/RDKR-2… 1

6 RDKR-99-06 Rotortätning rundt RDKR-1…/RDKR-2… 1

7 RDKR-99-07 Rotortätning diametral RDKR-1…/RDKR-2… 1

8 RDKR-99-08 Drivrem RDKR-1…/RDKR-2… 1

9 RDKR-99-09 Remlås RDKR-1…/RDKR-2… 1

10 RDKR-99-010 Motor roterande värmeväxlare RDKR-1…/RDKR-2… 1

11 RDKR-99-011 Kretskort RDKR-1…/RDKR-2… 1

12 RDKG-99-14 Planfi lter F3 (1 st) RDKR-1…/RDKR-2… 1

13 RDKG-99-15 Påsfi lter F5 (1 st) RDKR-1…/RDKR-2… 1

14 RDKG-99-16 Påsfi lter F7 (1 st) RDKR-1…/RDKR-2… 1

15 RDKG-99-22 Filtersats F3, utan ram RDKR-1…/RDKR-2… 10

Variant Höger (2100)
Variant Vänster (3100) ej visad.

12
3

6

7
10

98

413
14

5

1
2

11



RDKR Kontrollpanel - inkoppling

1
2
3
4
5
6
7

J5

24
14
X2
X3
X1
X4
C 11 21

Hemma/borta knapp
Forceringsknapp

Hemma/borta led22
Ej använd, LED12
Forcerad LED 32

Alarm, LED42
Gemensam

Blå
Vit

Gul 
Grön
Grå 

Rosa
Brun 

Blå
Vit
Gul 
Grön
Grå 
Rosa
Brun 

Version with 2 push buttons

OBS!!
Aggregatet får ej spänningssättas 
innan kontrollpanelen har kopplats in. 
Risk finns annars för kortslutning av 
styrkortet. 




