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EXHAUSTO ServiceTool er specielt konstrueret til VEX33/VEX33-2 og VEX35-2 med MCB print. Ved hjælp af adapter kabel, kan styreenhed tilgås gennem 
kabelforbindelse til S-Touch panel eller direkte på MCB print.

EXHAUSTO ServiceTool består af 3 brugerflader, beregnet til overvågning og indregulering af aggregat. Tekniker brugerflade er forbeholdt serviceteknikere, 
til manuel afprøvning og specialiseret konfiguration.

EXHAUSTO ServiceTool fungere gennem MBreader freeware program og alle funktioner tilgås gennem Modbus RTU forbindelse, gennem ServiceTool kabel.

Funktioner:
• Nem opsætning af MBreader software
• 3 adskilte brugerflader
• Nem konfigurering og indregulering af aggregat
• Integreret log funktion til data overvågning eller dokumentation
• Ekstra program til konvertering af logfil til Excel dokument
• Mulighed for at gemme session til hurtigere fremtidig adgang

Pakken omfatter følgende:
USB-Stick med MBreader og OpenWithExcel software, programfiler til EXHAUSTO ServiceTool, Adapter kabel til RJ45 eller S-Touch konnektor, Startech 
RS485 konverter med driver CD.

RS485 konverter forbindes til USB port på computeren og RJ45 stik på adapterkabel tilsluttes stik X19 på MCB v2.0 eller kabel i S-touch panel demonteres 
og tilsluttes det lille blå adapterstik, som er monteret på DB9 stik på adapterkablet.

RS485 konverter Adapterkabel ServiceTool software

Adapterkablets blå DB9 stik monteres sammen 
med RS485 konverterens DB9 stik. 

DIP-switche på RS485 konverter indstilles, som 
vist på billedet (DIP-switche er ikke indstillet fra 
fabrik ved levering)
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MBreader er Freeware og kræver derfor ikke licens.

Åben: mbreader_setup på USB-stick og følg anvisninger på skærmen. 

Under ”License Agreement” vælges: I accept the agreement.

Under “Select Destination Folder” klikkes: Next for at installere programmet i 
default mappe eller klik ”Browse” for at vælge en specificeret mappe.

Under ”Select start menu folder” klikkes: Next for oprette default mappe i 
startmenu eller klik ”Browse” for at vælge en specificeret mappe.

Under ”Select additional tasks” vælges både .mbc og .mbs og der klikkes: Next

Klik nu på: Install og programmeret installeres.

MBreader er kompatibel med Windows 2000, Windows XP, Windows 7 og 
Windows 8. Med Windows 10, kan der være problemer på enkelte typer 
laptops. MBreader er ikke kompatibelt med Apple/OS X

Åben MBreader program.
Luk evt. åbne vinduer i MBreader programmet.
Klik på File > Open eller tryk ctrl+O og vælg den projektfil, man ønsker at åbne.
Flere projektfiler kan være åbne og online samtidigt.

 ”Open last session at start” bruges til, automatisk at åbne de sidst anvendte 
projektfiler, ved opstart af MBreader programmet.
Fjern flueben for at deaktivere denne funktion (Anbefales)

RS485 konverter med driver CD:

For at RS485 konverteren kan fungere korrekt, kan det være nødvendigt, at 
installere driver, som medfølger på CD’en og som pakket fil på USB-nøglen.

Installitions instruktioner ligger på CD og i mappe på USB-nøgle (på engelsk)

(FTDI) Windows USB to Serial Adapter: Drivere til RS485 konverter

Exhausto-Service tool_Indregulering_V1.I1: Projektfil til indregulering og indstilling af anlæg

Exhausto-Service tool_Overvågning_V1.01: Projektfil til status overvågning af anlæg

Exhausto-Service tool_Tekniker_V1.T1: Teknisk konfigurering og test af komponenter (Kun instruerede personer!)

mbreader_setup: Installationsprogram til MBreader program

OpenWithExcel: Program til konvertering af logfil til Excel fil

V1.I1, V1.O1 og V1.T1 er versionsnumre på projektfiler og kan variere ved opdateringer.
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Her følger en beskrivelse af funktionerne i MBreader programmet.
Beskrivelserne kan også findes ved at klikke på ”Help” og derefter ”Contents” eller tryk på F1 knappen.
MBreader hjælp og øvrige menuer er på engelsk.

Når først en projektfil er blevet åbnet, er følgende menuer tilgængelige:
File, Connection, Mode, Tool, Windows og Help
I projektfilerne Indregulering_V1.I1 og Tekniker_V1.T1 er følgende menuer også tilgængelige:
Parameter 1 og Parameter 2. (Se beskrivelse af disse menuer under beskrivelsen af de enkelte projektfiler)

Under File er følgende muligheder:
• Open: Bruges til at åbne en projektfil
• Update All: Bruges til at opdatere konstruktionsmæssige software ændringer (Ikke aktuel her)
•  Open last session at start: bruges til, automatisk at åbne de sidst anvendte projektfiler, ved opstart af MBreader programmet. Fjern flueben for at 

deaktivere denne funktion (Anbefales)
•  Save Session: Gemmer data og parametre af aktuelt åbne projektfiler i et link, som kan anvendes, hvis man ønsker at åbne de samme vinduer, med 

samme indstillinger, ved næste start af programmet. 

Detaljeret beskrivelse for opsætning af kommunikationsparametre under: Opret forbindelse til anlæg
 

Under Connection er følgende muligheder:
•  Connect: Bruges for at starte kommunikation med anlæg, med de 

indstillede parametre, for den aktuelle projektfil. Hvis ingen COM-port er 
valgt, afbrydes forbindelse. (genvejstast F2)

•  Connect All: Bruges for at starte kommunikation med anlæg, med de 
indstillede parametre, for alle åbne projektfiler. Hvis ikke COM-port er 
valgt i projektfilerne, afbrydes forbindelse. (Genvejstast F3)

•  Disconnect All: Afbryd kommunikation i alle projektfiler. (genvejstast F4)
•  Find COM: Når RS485 konverter er tilsluttet PC, finder MBreader 

automatisk COM-porten. Hvis dette ikke sker, kan der klikkes på Find 
COM eller trykkes på genvejstast Ctrl+F.

•  COM Parameters: Indstillinger for parametre til COM-port.  
(genvejstast Ctrl+P) 

• TCP/IP: Bruges ikke
• Remote host IP: Bruges ikke

Under Mode er følgende muligheder:
•  Master: MBreader program fungerer som Modbus Master (Skal være 

markeret)
• Slave: MBreader program fungerer som Modbus Slave (Bruges ikke her)
•  Master Settings: Bruges til at indstille Modbus ID for tilsluttet anlæg. (Er 

default ID:1 i VEX33/VEX33-2 og VEX35-2)
•  Clear Counters: Bruges til at nulstille tæller af forespørgsler, som er 

sendt til anlægget. (genvejstast F12)

Under Tool er følgende muligheder:
•  Start data logging: Start data logning med de indstillede parametre. 

(genvejstast F8)
• Stop data logging: Stop af data logning. (Genvejstast F9)
• Data logging setup: Opsætning af parameter for data logning.
• Open Log with Excel: Åben logget data fil i Excel ark.
•  Strike through on Error: Hvis der er fejl i opsamlet data, gennemstreges 

værdier. Marker for at aktiver.

Detaljeret beskrivelse for opsætning af data logning under: Opsætning af 
data log
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Under Windows er følgende muligheder:
• Cascade: Arrangerer åbne vinduer, så de overlapper
• Tile Horizontally: Arrangerer åbne vinduer i fliser delt horisontalt
• Tile Vertically: Arrangerer åbnevinduer i fliser delt vertikalt 
• Close All: Luk alle vinduer, som er åbnet.
Nederst vises vinduer, som er åbne i programmet i øjeblikket. Klik på det enkelte vindue, for at skifte til dette.

Under Help er følgende muligheder:
• Contents: Åbner hjælpemenu med beskrivelser på engelsk. (genvejstast F1)
• MBreader on the Web: Åbner MBreader producentens hjemmeside (www.kurysoft.com) 
• About: Viser aktuel version af MBreader

Efter at RS485 konverter og adapterkabel er blevet tilsluttet til hhv. PC og anlæg, 
åbnes MBreader programmet og de projektfiler, som man ønsker at benytte.

For at indstille og oprette kommunikation til anlæg, gøres følgende:
Åben menuen Connection.
Hvis COM-port ikke allerede er vist, klik da på Find COM.
Herefter skulle aktuel COM-port blive vist. Hvis ikke, så demonter RS384 konverter fra 
PC og tilslut igen.

OBS!:  Com-port er her vist som COM4. Dette er ikke default. COM-port nummer 
er afhængig af tilslutning og PC. Det tilrådes, udelukkende at have Service 
Tool RS485 konverteren tilsluttet til USB port på PC’en, når programmet skal 
anvendes, da der ellers vil blive vist flere COM-porte og man skal være sikker på, 
at vælge COM-port, hvor Service Tool er tilsluttet.

Marker COM-port, hvor Service Tool er tilsluttet.
Åben COM Parameters.
Her indstilles parametre for COM-porten.
Default for kommunikation med VEX33/VEX33-2 og VEX35-2 er:

Baud rate: 19200

Parity: Even

Stop bits: 1

Resten indstilles, som vist på billedet.
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For at oprette forbindelse mellem Service Tool og anlæg, klikkes nu på Connect eller 
på F2.

Øverste status linje, vil nu vise Connected: COM?? 1900-1-e-8 RTU
Dette betyder, at COM-port er aktiveret, men ikke at der er kommunikation med 
anlægget.

Hvis der er kommunikation med anlægget, vil data fra anlægget blive hentet og der vil 
stå talværdier i de enkelte kasser i projektfilen.

Samtidig kan man også se kommunikations status i øverste venstre hjørne af vinduet.

•  rQ: Antal af dataforespørgsler sendt til anlæg.  
Hvis denne tæller op kontinuerligt, er kommunikation i orden!

• Err: Samlet antal fejl i kommunikation
• TOErr: Antal fejl ved forespørgsler til anlægget
• FrErr: Antal fejl med frame (fejl i data kode)
• PtyErr: Antal paritets fejl i kommunikation
• CRCErr: CRC fejl i kommunikation data
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Softwaren til EXHAUSTO ServiceTool, består af 3 forskellige projektfiler og skærmbilleder.

Overvågning:  Her kan nuværende status på anlægget aflæses. Det er ikke muligt, at ændre nogle parametre, da dette skærmbillede udelukkende er 
beregnet til visning af drift status.

Indregulering:  Her kan de mest almindelige drift parametre indstilles, bl.a. system mode indstillinger, uge program, vinter/sommer indstilling, tid, 
natkøling og reset af alarmer.

Tekniker:  Her indstilles de mere vitale system parametre. Det er derfor vigtig, at værdier bliver indstillet nøjagtigt. Bl.a. indstilles frostbeskyttelse, 
varmeflader, PID, røgspjæld m.m. her. I Tekniker er det også muligt, for serviceteknikeren at afprøve enkelte komponenter manuelt, som 
varmeflader, ventilatorer, spjæld, m.m. 

OBS!  Det anbefales, at kun kyndige personer foretager ændringer her, da en forkert indstilling, vil forhindre anlægget i, at virke korrekt og kan i værste 
tilfælde ødelægge anlægget! 

Som tidligere beskrevet, klikkes der på File og derefter Open. (Se under: Start af MBreader program)
Hvis ikke drevet for tilsluttet USB-nøgle, automatisk bliver åbnet, lokaliseres og åbnes drevet. USB-nøglen er benævnt: EST

På USB-nøglen dobbeltklikkes der på den projektfil, som man ønsker, at åbne. Kun én projektfil kan åbnes ad gangen.  
(Se evt. under: Filer på USB-nøglen).

Flere projektfiler kan være åbne og tilsluttet samtidigt, hvorefter at man kan skifte imellem de forskellige projektfiler, ved at klikke på: Windows.

Når de ønskede projektfiler er åbnet, kan flere visningsmetoder vælges (Se under beskrivelsen til Windows menuen). For det bedste overblik, anbefales 
det, at maksimere de enkelte skærmbilleder.
             
For korrekt visning, kræver det at en bærbar eller stationær PC, med en minimums skærmstørrelse på 12,5 tommer og en skærmopløsning på minimum 
1366 x 768 pixel anvendes!

System tilstand: Her aflæses den aktuelle system tilstand, ud fra de angivne koder.

Temperatur, Fugtighed, CO2:
• Temperatur SP: Det aktuelle set punkt for indblæsningstemperaturen.
• T1 - tilluft temperatur: Aktuel indblæsningstemperatur.
• T2 - fralufts temperatur: Aktuel fraluftstemperatur.
• T3 - Afkast temperatur: Aktuel afkasts temperatur
• T4 - udeluft temperatur: Aktuel udeluft temperatur

Tid/dato, software: Aflæsning af indstillet tid og software versioner i print.
Drift, filtertimer: Aflæsning af drifts-dage og -timer og tid til næste filterskift

Aktiverede funktioner: Her kan aflæses, hvilke funktioner der i øjeblikket er aktive i anlægget, f.eks. hvis Boost knap på emhætte bliver aktiveret, vil 
Fjernstyring af ventilatorhastighed vises aktiv. Hvis funktion er aktiv i øjeblikket, kan der aflæse et 1-tal. Her kan også aflæses om anlægget, er i 
sommer eller vinter mode.
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Spjæld og varmeflader:

• Eftervarmeflade output aktiv: Her vises et 1-tal, hvis eftervarmeflade er aktiveret.

• Forvarmeflade output aktiv: Her vises et 1-tal, hvis forvarmeflade er aktiveret.

• Forvarmeflade output i %: Her vises 0-10V udgang til forvarmeflade, omregnet til procent.

• Røgspjæld åben: Her vises et 1-tal, hvis røgspjældene er åbne.

• Røgspjæld lukket: Her vises et 1-tal, hvis røgspjældene er lukkede.

• Røgspjæld position i %: Aktuel procentvis position af røgspjæld, beregnet ud fra indstillet åbnetid

• Røgspjældstest proces i %: Ved aktiveret røgspjældstest, vises procentvis afvikling af test.

• Bypass spjæld lukket: Her vises et 1-tal, hvis bypass spjæld er lukket.

• Bypass spjæld position i %: Aktuel procentvis position af bypass spjældet.

• Udelufts/fralufts spjæld position i %: Aktuel procentvis position af spjæld, beregnet ud fra indstillet åbnetid.

Luftmængde, Tryk, Motorhastighed:

• Tilluftsmængde i %: Aktuel tilluftsmængde, vist i procent af maksimal ventilatorhastighed.

• Tillufts tryk (Pa): Aktuelt tilluftstryk (kun aktuelt for VEX33/VEX33-2)

• Fraluftsmængde i %: Aktuel fraluftsmængde, vist i procent af maksimal ventilatorhastighed.

• Fralufts tryk (Pa): Aktuelt fraluftstryk (kun aktuelt for VEX33/VEX33-2)

• Hastighed tilluftsmotor: Hastighed for tilluftsmotor vist i omdr./min.

• Hastighed fraluftsmotor: Hastighed for fraluftsmotor vist i omdr./min.

Alarm Log:  Her vises, om en kritisk alarm eller en advarsel er aktiv (A eller B alarm).   
Samtidigt kan de sidste 10 alarmer aflæses i alarmloggen. 
Alarmer er angivet med kode, tid og dato.

1. Advarsel: Rotor rem defekt (Ikke aktuel til VEX33/VEX33-2 og VEX35-2)

2. Alarm: Ildstedsbeskyttelse aktiveret (Ikke aktuel til VEX33/VEX33-2 og VEX35-2)

3. Advarsel: Beskyttelse mod tør luft aktiveret

4. Advarsel: Frostbeskyttelse af varmeveksler er aktiveret

5. Alarm: System er stoppet på grund af frostbeskyttelse!

6. Advarsel: Udløst frostbeskyttelses relæ til varmeveksler (Ikke aktuel til VEX33/VEX33-2 og VEX35-2)

7. Alarm: Frostbeskyttelse vandvarmeflade (Ikke aktuel til VEX33/VEX33-2 og VEX35-2)

8. Advarsel: For lav indblæsningstemperatur

9. Advarsel: For høj tilluftstemperatur

10. Alarm: System stoppet pga. for lav tilluftstemperatur

11. Alarm: System stoppet pga. for høj tilluftstemperatur

12. Advarsel: Filterpressostat udløst. Skift udeluftsfilter (Ikke aktuel til VEX33/VEX33-2 og VEX35-2)

13. Advarsel: Filterpressostat udløst. Skift fraluftsfilter (Ikke aktuel til VEX33/VEX33-2 og VEX35-2)

14. Advarsel: Skift udeluft og fraluftsfilter. Timeout filtertimer

15. Alarm: Fejl i strømforsyning. Tjek sikring F1.

16. Advarsel: Tilluftstemperaturføler fejl. 

17. Advarsel: Fraluftstemperaturføler fejl

18. Advarsel: Afkasttemperaturføler fejl

19. Advarsel: Udeluftstemperaturføler fejl.

20. Advarsel: Temperaturføler fejl vandvarmeflade. (Ikke aktuel til VEX33/VEX33-2 og VEX35-2)

21. Advarsel: Temperaturføler fejl for-vandvarmeflade. (Ikke aktuel til VEX33/VEX33-2 og VEX35-2)

22. Advarsel: Temperaturføler fejl vandkøleflade. (Ikke aktuel til VEX33/VEX33-2 og VEX35-2)

23. Advarsel: Temperaturføler fejl, temperatur i kabinet.

24. Alarm: System stoppet pga. fejl tilluftstemperaturføler

25. Alarm: System stoppet pga. fejl fraluftstemperaturføler

26. Alarm: System stoppet pga. fejl afkasttemperaturføler

27. Alarm: System stoppet pga. fejl udeluftstemperaturføler

28. Alarm: System stoppet pga. fejl temperaturføler vandvarmeflade. (Ikke aktuel til VEX33/VEX33-2 og VEX35-2)

29. Alarm: System stoppet pga. fejl temperaturføler for-vandvarmeflade. (Ikke aktuel til VEX33/VEX33-2 og VEX35-2)

30. Alarm: System stoppet pga. fejl temperaturføler vandkøleflade. (Ikke aktuel til VEX33/VEX33-2 og VEX35-2)

31. Alarm: System stoppet pga. fejl temperaturføler kabinet.

32. Info: Røgspjældstest OK

33. Advarsel: Røgspjældstest fejlet.

34. Alarm: Eftervarmeflade manuel beskyttelse aktiveret. System stoppet!

35. Advarsel: Eftervarmeflade automatisk beskyttelse udløst. 

36. Alarm: Forvarmeflade manuel beskyttelse aktiveret. System stoppet!

37. Advarsel: Forvarmeflade automatisk beskyttelse udløst.

38. Alarm: Fejl tilluftsventilator

39. Alarm: Fejl fraluftsventilator
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40. Advarsel: Fejl DX flade. (Ikke aktuel til VEX33/VEX33-2 og VEX35-2)

41. Alarm: Brandalarm input aktiveret!

42. Alarm: Beskyttelse tilluftsventilator tryk aktiveret. System stoppet. (Ikke aktuel til VEX35-2)

43. Alarm: Beskyttelse fraluftsventilator tryk aktiveret. System stoppet. (Ikke aktuel til VEX35-2)

44. Alarm: Intern system fejl

45. Alarm: Eftervarmeflade manuel beskyttelse aktiveret. Boost aktiveret!

46. Alarm: Forvarmeflade manuel beskyttelse aktiveret. Boost aktiveret!

47. Alarm: Intern kommunikationsfejl

48. Advarsel: Afrimning DX flade. (Ikke aktuel til VEX33/VEX33-2 og VEX35-2)

49. Advarsel: For højt gennemsnitligt fugtighedsniveau over 3 dage. Forøger luftmængde.

50. Advarsel: For højt fugtighedsniveau fraluft. Boost aktiveret!

51. Alarm: Rotor rem defekt. System stoppet. (Ikke aktuel til VEX33/VEX33-2 og VEX35-2)

52. Advarsel: Gasvarmer fejl. (Ikke aktuel til VEX33/VEX33-2 og VEX35-2)

53. Advarsel: Gasforvarmer fejl. (Ikke aktuel til VEX33/VEX33-2 og VEX35-2)

54. Advarsel: For højt kondensniveau

55. Advarsel: Fejl tilluftsventilator. Nødkørsel

56. Advarsel: Fejl fraluftsventilator. Nødkørsel

57. Advarsel: For lav tilluftsluftmængde for DX flade. (Ikke aktuel til VEX33/VEX33-2 og VEX35-2)

58. Alarm: Fejl bypass spjæld. System stoppet.

59. Alarm: Vandvarmeflade cirkulationspumpefejl. System stoppet. (Ikke aktuel til VEX33/VEX33-2 og VEX35-2)

60. Advarsel: Vandvarmeflade cirkulationspumpefejl. (Ikke aktuel til VEX33/VEX33-2 og VEX35-2)

70.  Alarm: Fejl brandspjæld. System stoppet

Ændring af parametre i indstillingsbokse i projektfilerne V1.I1 og V1.T1 
kan gøres på flere måder. Man kan vælge ud fra drop-down menuerne 
Parameter 1 og Parameter 2, ved at åbne menuen og klikke på den 
indstilling, som man ønsker at ændre. 

Efter at man har klikket på den indstilling, som skal ændres, vil en ny 
boks åbne, hvori man kan skrive den nye værdi og klikke ok.

En anden mulighed, og den som klart anbefales, som er den hurtigste 
og nemmeste måde, at ændre en indstilling på, er ved at dobbelt-
klikke inde i selve boksen, som hører til det parameter, som ønskes 
ændret.

Efter at man har dobbelt-klikket i boksen, skriver man den ønskede 
værdi og trykker på Enter-knappen.

En ny boks vil nu poppe op, hvor man kan se, om ændringen er blevet 
overført til systemet eller der evt. er sket fejl.
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Ved forsøg på at ændre en parameter indstillingen, skal den grønne boks poppe op, for at ændring er registreret.

Hvis en af de gule bokse popper op, er der sket en fejl i overførslen og man må prøve igen, indtil systemet melder Responce is OK. Det kan forekomme 
som om, at ændringer er blevet godtaget, selvom en af fejl vinduerne er poppet op, men man kan ikke være sikker på dette, før at Responce is OK er 
meldt tilbage fra systemet.

(Bokse er ikke farvet i softwaren. Kun til illustrativ brug her)

Uge program:
I uge program kan fire forskellige aktiviteter indstilles, hvis anlægget skal styres efter et tidsprogram.

• I program 1-4 indstilles, om programmet skal slettes = -1, ikke være aktivt = 0 eller aktiveres = 1
• I Systemtilstand, vælges hvilken mode, som skal aktiveres, af programmet.
• I Time og minut indstilles tidspunkt på dagen, for aktivering af programmet.
• I Ugedage, indstilles de ugedage, hvor programmet skal aktiveres.

Bemærk, skal indtastes som binær kode, dvs. 0b00000001 for mandag og 0b01000000 for søndag.  
En værdi på f.eks. 0b01001001, vil være mandag, torsdag og søndag.

Systemtilstand:
• Nuværende system mode: Her kan de forskellige system modes aktiveres
• Komfort mode temperatur SP: Set punkts temperatur for tilluft, når anlægget er i Komfort mode, trin 3.
• Økonomi mode temperatur SP: Set punkts temperatur for tilluft, når anlægget er i Økonomi mode, trin 2.
• Reduceret drift mode temperatur SP: Set punkts temperatur for tilluft i Økonomi mode, trin 1.
•  Fjernbetjenings kontakttype: Her vælges typen af kontakt, som evt. er tilsluttet systemet, for fjernstyring af system mode.  

Der kan vælges:   
0. Ingen kontakt tilsluttet  
1. Trykknap; Aktiveres ved tryk og deaktiveres ved fornyet tryk.  
2. On/Off; Afbryder, som aktiveres ingen ved sluttet kontakt  
3. PIR; Ved bevægelse aktiveres system mode i 30 min og deaktiveres igen, hvis der ikke har været yderligere bevægelse inden for dette tidsrum.



12

ServiceTool3005930-2018-12.INDD

Systemtilstand: fortsat fra forrige side
• Fjernbetjeningstilstand: Her vælges den system mode, som skal aktiveres, hvis indgangen til fjernstyring af system mode aktiveres.
•  Gem indstillinger til EEPROM: Efter ændringer er indtastet, gemmes indstillinger ved at aktivere denne boks. Hvis ændrede parametre ikke 

gemmes, kan de forsvinde ved strømsvigt.
•  Fjernbetjenings kontakttype til ventilator hastighed:  

Her vælges typen af kontakt, som er tilsluttet indgangen, for fjernstyring af ventilator hastighed: 
0. Ingen 
1. Brugerdefineret tryk; Brugerdefineret ventilatorhastighed aktiveres ved tryk og deaktiveres ved fornyet tryk 
2. Brugerdefineret On/Off; Brugerdefineret ventilatorhastighed aktiveres ved sluttet kontakt. 
3. Boost tryk; Ved tryk aktiveres tidsbegrænset Boost (trin 4). Ved fornyet tryk deaktiveres Boost. 
4. Boost On/Off; Tidsbegrænset Boost aktiveres ved sluttet kontakt.

•  Brugerdefineret ventilator hastighed ved tryk, tilluft: Hvis brugerdefineret tryk eller On/Off er valgt i forrige parameter, aktiveres denne 
procentvise hastighed for tilluft ventilator.

•  Brugerdefineret ventilator hastighed ved tryk, fraluft: Hvis brugerdefineret tryk eller On/Off er valgt i forrige parameter, aktiveres denne 
procentvise hastighed for fraluft ventilator.

• Tidspunkt på dag for røgspjældstest: Hvis røgspjæld er monteret, vælges her tidspunkt på dagen for automatisk test.
• Tidsbegrænsning for Boost: Tidsbegrænsning for, hvor lang tid Boost funktion må være aktiveret (manuelt).
• Aktiver Boost (Trin 4): Manuel aktivering af Boost funktion, trin 4.
• Beskyttelse mod tør luft: Her kan beskyttelse mod tør luft aktiveres. (Se VEX35-2 manual for detaljeret beskrivelse)
• Natkøling: Her kan natkøling aktiveres. (Se VEX35-2 manual for detaljeret beskrivelse)
• Fugtighedsniveau overvågning for fraluft: Aktivering af funktion. (Se VEX35-2 manual for detaljeret beskrivelse)
• Luftmængde i trin: Aktivering af luftmængde/hastighed i trin (1-4). 

Trin indstilling af luftmængde:
• Her indstilles de ønskede luftmængder/hastigheder i de forskellige trin for hhv. tilluft og fraluft.

Alarmer:
• Visning om A eller B alarm er aktiv. Mulighed for at resette alarmer og filtertimer.

Tidsindstilling:
•  Indstilling af tid og dato. Bemærk hver enkelt parameter skal indstilles og indstillet tid og dato, bliver først overført, når der skrives 1 i boksen 

Overfør tid. 

Vinter/sommer indstilling:
• Vinter/sommer tilstand: Her indstilles, hvornår systemet skifter mellem vinter og sommer tilstand.
• Vinter start måned og dag: I disse bokse indstilles, hvornår vinter tilstand skal aktiveres, hvis 2: Efter dato er valgt vinter/sommer tilstand.
• Vinter slut måned og dag: I disse bokse indstilles, hvornår vinter tilstand ophører og sommer tilstand aktiveres.
•  Vinter/sommer temperatur grænse: Set punkt for hvornår der skiftet mellem vinter og sommer tilstand, hvis 3: Efter gennemsnitlig 3-dages 

udetemperatur er valgt i vinter/sommer tilstand
• Sommer fugtigheds SP: Fugtighedsniveau grænse i fraluft i sommer tilstand.
• Vinter fugtigheds SP: Fugtighedsniveau grænse i fraluft i vinter tilstand

Natkølings indstilling: (Se VEX35-2 manual for detaljeret beskrivelse)
• Start/stop tid for natkøling: I disse 4 bokse indstilles start og stop tid, hvor natkøling må aktiveres.
• Fralufts temperatur for start: Set punkt for, hvornår natkøling skal starte.
• Fralufts temperatur for stop: Set punkt for, hvornår natkøling skal stoppe.
• Udendørs temperatur for stop: Set punkt for, hvornår natkøling skal stoppe ift. udetemperatur.
• Tillufts temperatur SP: Set punkt for ønsket tillufts temperatur ved aktiveret natkøling.
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Frostbeskyttelse: (Se VEX35-2 manual for detaljeret beskrivelse)
• Brug forvarmeflade: Ved aktivering, bruges forvarmeflade til frostbeskyttelse af varmeveksler.
• Reducer tilluft ventilatorhastighed: Ved aktivering, bruges reducering af tilluftmængde ifm. frostbeskyttelse
• Brug bypass spjæld: Ved aktivering bruges, bypass af udeluft ifm. frostbeskyttelse
•  Cyklustid mellem skift: Ved flere aktiverede beskyttelses- og overvågningsmetoder, vælges her, hvornår systemet skal skifte til næste metode. 

Dvs. hvis forvarmefladen ikke har afhjulpet problemet indenfor 30 min. (default), skiftes f.eks. til bypass spjæld, hvis denne metode er valgt.

Varmeflader:
•  Varmeflade type: Her vælges, hvordan tilsluttet eftervarmeflade styres.  

0. Ingen eftervarmeflade tilsluttet   
1. EL, 0-10V styring af eftervarmeflade.   
2. EL, On/Off. Eftervarmeflade tændes og slukkes skiftevis for regulering af temperatur. Denne indstilling bruges, ved tilslutning af EKA varmeflade.  
3. Vandbaseret (ikke aktuel)

• Varmeflade alarm: Beskyttelse ved alarm fra eftervarmeflade. Anlægget stoppes eller Boost aktiveres
• Køletid varmeflade: Afkølingstid, når eftervarmeflade har været aktiveret.
• Varmeflade PVM tid interval: Indstilling af pulsbreddemodulation til eftervarmeflade
•  Forvarmeflade type: Her vælges, hvordan tilsluttet forvarmeflade styres.  

0. Ingen forvarmeflade tilsluttet  
1. EL, 0-10V styring af forvarmeflade. Denne indstilling bruges, ved tilslutning af EKA NIS varmeflade  
2. EL, On/Off. Forvarmeflade tændes og slukkes skiftevis for regulering af temperatur.  
3. Vandbaseret (ikke aktuel)

• Forvarmeflade alarm: Beskyttelse ved alarm fra forvarmeflade. Anlæg stoppes eller Boost aktiveres.
•  Forvarmeflade PVM tid interval: Indstilling af pulsbreddemodulation til forvarmeflade

Antifrost: Her vælges overvågningsmetoder til frostbeskyttelse til varmeveksler
•  Antifrost deaktiverings temperatur difference: Ved brug af forvarmeflade, aktiveres denne 100%, hvorefter forvarmeflade reguleres, indtil 

indstillet temperatur difference opnås.
•  Frost alarm auto reset: Hvis anlægget er stoppet på grund af frostbeskyttelse, indstilles her tid for, hvornår relaterede frost alarmer automatisk 

resettes og anlægget starter op igen, hvis muligt. Vælges 0 = manuel, er anlægget stoppet, indtil alarmer resettes manuelt.
•  Brug udendørs frost temperatur: Her indstilles set punkt for udeluft temperatur, for hvornår frostbeskyttelsesmetoder skal aktiveres. Vælges 0 er 

funktion deaktiveret.
•  Brug afkast frost temperatur: Her indstilles set punkt for afkast temperatur, for hvornår frostbeskyttelsesmetoder skal aktiveres. Vælges 0 er 

funktion deaktiveret.
•  Brug afkast temperatur difference ift. beregnet frost temperatur: Her indstilles temperatur difference imellem afkasttemperatur 

og en beregnet frost temperatur (beregnes ud fra udetemperatur, fraluftstemperatur og fralufts fugtighedsniveau), for aktivering af 
frostbeskyttelsesmetoder.

Ændringer her, bør kun foretages af sagkyndige personer, da forkerte 
indstillinger kan ødelægge anlægget!
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Manuel kontrol:  Her kan de enkelte komponenter aktiveres manuelt for test. Efter færdig test, husk at stille komponenter tilbage til automatik, ved at 
indtaste -1 i boksen (gælder ikke de fire bokse i det lille felt) 

• Varmeflade udgang signal: Procentvis aktivering af eftervarmeflade (kan ikke bruges til EKA). Bemærk indtastning x0,1! 
• Varmeflade udgang: Aktivering af udgang til eftervarmeflade (bruges til EKA) 
• Forvarmeflade udgang signal: Procentvis regulering af aktiveret forvarmeflade (EKA NIS). Bemærk indtastning x0,1! 
• Tilluftsventilator udgang signal: Procentvis regulering af tilluftventilator ved aktiveret ventilator udgang. x0,1!
• Fraluftsventilator udgang signal: Procentvis regulering af fraluftsventilator ved aktiveret ventilator udgang. x0,1!
• Ventilator udgang: Aktivering af udgang til ventilatorer (spændingsforsyning)
• Udelufts/fralufts spjæld udgang signal: Procentvis aktivering af spjæld ved aktiveret åbne udgang. x0,1!
• Udelufts/fralufts spjæld udgang åbne: Aktivering af åbne udgang til spjæld
• Udelufts/fralufts spjæld udgang lukke: Aktivering af lukke udgang til spjæld
• Bypass lukke udgang: Aktivering af lukke udgang til bypass spjæld (VEX35-2)
• Bypass åbne udgang: Aktivering af åbne udgang til bypass spjæld (VEX35-2)
• Bypass spjæld udgang signal: Procentvis aktivering af bypass spjæld signal. x0,1! (VEX33/VEX33-2)
• Røgspjæld udgang åbne: Aktivering af åbne udgang til røgspjæld
• Røgspjæld lukke udgang: Aktivering af lukke udgang til røgspjæld
• I drift signal udgang: Manuel aktivering af udgangen til drift signal indikation
• Alarm signal udgang: Manuel aktivering af udgangen til alarm signal indikation

• Aktiver røgspjældstest: Manuel test af røgspjæld
• Genstart system: Manuel genstart af anlæg
• Gem indstillinger til EEPROM: Gemme indtastede ændringer
• Gendan fabriksindstillinger: Gendan system indstillinger til fabrikskonfiguration

Spjæld:
• Ude-/fraluftsspjæld åbne tid: Her indstilles åbne tid for monteret spjæld. (afhængig af fabrikat)
•  Ude-/fraluftsspjæld type: Her indstilles type af monterede spjæld  

0. Ingen spjæld monteret  
1. On/Off spjæld.  Styres kun på åbne signal  
2. 3 positioner. Styres på separat åbne og lukke signal   
3. Åben/lukke. Åbne/lukke aktiveres samtidigt og åbne signal deaktiveres ved luk.

Filter: 
• Filter pressostat: Ved monteret filter pressostat indstilles placering (Ikke anvendt VEX33/VEX33-2 og VEX35-2)

CO2 indstilling:
• CO2 grænse overvågning: Her indstilles, om CO2 overvågning skal være aktiveret (aktiveret default)
• CO2 grænse: Indstilling af set punkt for deaktivering af øget luftmængde ved for højt CO2 niveau
• CO2 difference: Indstilling af difference fra CO2 grænse, hvor luftmængde øges.

PID justering: Her indstilles PID værdier for eftervarmeflade, forvarmeflade, varmeveksler og ventilator (Bør ikke justeres)

Standby blokering og Temperaturgrænse:
• Standby blokeringstid pr. dag: Indstilling af standby blokeringstid. Ved udløbet tid, starter anlæg op igen.
• Standby blokering: Hvornår skal standby blokering være aktiv:
 0. Skal aldrig være aktiveret
 1. Skal altid være aktiveret
 2. Kun aktiveret i vinter tilstand
 3. Kun aktiveret i sommer tilstand
• Udendørs temperaturgrænse: Kritisk udeluft temperatur. Ved overskridelse stoppes anlæg.
• Tilluft temperatur min. grænse: Her indstilles minimums grænse for tilluft temperatur
• Tilluft temperatur max grænse: Her indstilles max grænse for tilluft temperatur
•  Aktion ved tilluft temperatur grænse alarm: Her vælges, hvad anlægget skal gøre, hvis tilluft temperaturgrænser overskrides;  

ingenting, vis advarsel eller stop anlæg.

BMS Modbus adresse: Indstilling af parametre for Modbus kommunikation på BMS/CTS port, X19/X8. Modbus adresse, Baud rate og paritet/stop bit.

Brand: Her indstilles parametre for brandalarmerings input og røgspjæld
• Aktiv brandalarm: Her vælges, hvad systemet skal gøre, hvis brandalarmerings input bliver aktiveret
 0. Stop anlæg 
 1. Tilluft. Tilluftventilator max hastighed og fraluftsventilator stoppes.
 2. Fraluft. Fraluftsventilator max hastighed og tilluftventilator stoppes.
 3. Begge. Tillufts- og fraluftsventilator max hastighed.
• Automatisk røgspjældstest: Her aktiveres automatisk røgspjældstest efter dagsinterval og tidspunkt på dagen. (default)
• Brandalarm forsinkelse: Her indstilles tidsforsinkelse imellem aktiveret brandalarmerings input og aktivering af alarm.
• Røgspjælds type: Her indstilles typen af monteret røgspjæld:
 0. Ingen røgspjæld monteret
 1. En kontakt. Røgspjæld er med én åbne eller lukke ende kontakt
 2. To kontakter. Røgspjæld er monteret med både åbne og lukke ende kontakt.
• Røgspjæld åbne tid: Her indstilles åbne tid for monteret røgspjæld (afhængig af fabrikat)
• Røgspjældstest interval: Her indstilles dage imellem, at systemet skal foretage automatisk test af røgspjæld.
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Det er muligt, at logge modtaget data, så lang tid, at Service Tool er tilsluttet 
anlægget. Logget data kan f.eks. bruges til dokumentation eller fejlsøgning. 
Data logges som en logfil, men kan eksporteres til Microsoft Excel, vha. 
OpenWithExcel.

Under Tool vælges Data logging setup.

•  Use default path\<file name>: Hvis dette felt er markeret, navngives 
logfilen automatisk ud fra navn på projektfil, tilsluttet Modbus ID, logget 
data og tid. Hvis felt ikke er markeret, skal logfilen navngives når logning 
startes. I den store boks, vælges placering og mappe på computeren, hvor 
logfilen skal gemmes.

• Do not write log: Data vil ikke blive logget.
• Write to common file: Data fra aktive vinduer, kan logges i samme fil. 
•  Write to seperate file: Kun data fra det nuværende vindue logges i en 

separat fil
•  Write on every response: Hver modtaget dataforespørgsel logges. Eller 

angives tid for hver gang data skal logges.
•  Open new fileon connection: Hver gang kommunikation til anlæg 

genstartes, logges en ny fil
•  Append if opened: Ved genstart af kommunikation, gemmes data 

fortløbende i allerede eksisterende logfil
•  Save file every, minutes: Her angives, hvor en logfil må være i tid, før der startes en ny fil. Dvs. indtastes der 10 min., så bliver logfiler delt op i flere 

filer af 10 min. varighed
• Open with Excel when done: Når logning stoppes, åbnes den gemte logfil automatisk i Excel med det same.
• Relative time: Tid i logfil angives ud fra start af log.
• System time: Tid i logfil angives ud fra PC tid angivet i timer, minutter og sekunder.
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En logfil bliver gemt som et tekst dokument (.log). For at køre dette mere overskueligt, kan logfilen åbnes i Microsoft Excel. Dette kan gøres, ved at bruge 
det medleverede program OpenWithExcel på USB-nøglen eller direkte fra MBreader Tool > Open log file with Excel, når logning stoppes.

For at åbne gemte logfiler på drev udenom MBreader, skal OpenWithExcel programmet bruges.

Logget data kan herefter bruges og bearbejdes i Excel, til f.eks. visning af grafer over temperaturer, fugtighed, osv.
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