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Generel beskrivelse 
 

Introduktion Tilbehørsstyringen Home Ventilation Accessory Controller (I det følgende benævnt HAC 

1) bruges sammen med et boligventilations anlæg. 

Ved installation og kalibrering af tilbehør skal der bruges den tilhørende fjernbetjening 

(HRC 2). I de fleste tilfælde har boligejeren/beboeren også brug for denne fjernbetje-

ning ved normal drift.  

Den lokale leverandør kan levere HRC 2 fjernbetjeningen samt alt andet tilbehør, der er 

nævnt i denne installationsvejledning. 

 

Funktioner HAC 1 styringen er forberedt for følgende plug-in tilbehør 

 Vandvarmeflader eller elektriske varmeflader 

 Køleflader 

 Geotermisk (GTC) forvarme/køl  

 CO2 Sensor (alternativ ekstern DC styring på denne indgang) 

 Standby kontakt / digital input 

 Spjæld 

 Hygrostat, boost funktion 

 Alarmer 

 Brandtermostat 

 Modbus 
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Installation 
 

Tilslutning  HAC 1 styringen skal tilsluttes ventilationsaggregatet ved hjælp af det 5 m MODBUS ka-

bel, som leveres sammen med HAC 1 styringen.  

Sådan tilsluttes HAC 1 til ventilationsaggregatet: (Se el-diagrammet bagest i denne ma-

nual) 
 

 

Trin Handling 

1 Sluk for strømmen til ventilationsaggregatet 

2 Sæt Modbus kablets 6-benede stik i tilslutningspanelet i toppen af ventilati-

onsanlægget. 

3 Hvis styringen skal monteres på et ventilationsanlæg med ekstern kontrolpa-

nel, skal kommunikationskablet til kontrolpanelet først fjernes fra ventilati-

onsaggregatets tilslutningspanel og efterfølgende sættes i Modbus stikket på 

siden af HAC 1 boksen. 

4 Tilslut strømmen til aggregatet igen. Den grønne statusdiode på HAC 1 lyser, 

såfremt HAC 1 er korrekt tilsluttet. 
 

 

Principtegning for 

montage i kanaler 

Ved montage af de forskellige varme- og køleflader i kanaler, skal nedennævnte mon-

tagevejledning følges. 
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Sådan tilsluttes den elektriske forvarmer 
 

 

Elektrisk forvarme Elektrisk forvarme bruges typisk til at opvarme udeluften i områder med et koldt klima 

for at holde ventilationsaggregatet i drift hele året til glæde og gavn for husets beboere.  

Følg denne procedure for at tilslutte elektrisk forvarme: (Se el-diagrammet bagerst i 

denne manual) 

Trin Handling 

1 Tilslut HAC 1 som beskrevet side 5 

2 Tilslut styresignalet til forvarme til J11 (klemme 0 og 0-10V) 

3 Tilslut strøm til den elektriske varme direkte fra hovedstrømforsyning. 

4 Tænd for den elektriske forvarmer ved at trykke på den elektriske PH kon-

takt på HAC 1 i ca. 5 sek., indtil den grønne lysdiode ved siden af kontakten 

tændes. 

5 Tilslut en HRC 2 fjernbetjening til ventilationsaggregatet. 

6 Følg proceduren i HRC 2 installatørvejledningen for at se og ændre setpunk-

ter for elektrisk forvarme. 

 

Principtegning, 

elektrisk forvarme 

 

 
 

 

 

HRC 2 visning af 

forvarme 
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Sådan tilsluttes eftervarme 
 

 

Eftervarme Eftervarme  

Leverandøren af ventilationsanlægget tilbyder ligeledes eftervarme moduler, baseret på 

el og vand. Varmen styres af et 0-10V  signal til en ventilmotor og en kanalføler. 

Hvis eftervarme er tilsluttet kan denne reguleres efter én eller flere af nedenstående 3 

principper: 

T2) Eftervarme til komfortindblæsning:  

Skal eftervarmen kun anvende til at forhindre indblæsning af kølig luft eller trækgener, 

kan T2 indblæsningstemperaturen anvendes som setpunkt og reguleringstemperatur. 

(Fabriksindstilling +18°C) 

T3) Eftervarme til bolig:  

Skal eftervarmen bruges som primær varmekilde til hele hjemmet, kan T3 udsugnings-

temperaturen anvendes som setpunkt og reguleringstemperatur. (Fabriksindstilling = 

OF, hvilket betyder, at varme ikke styres efter dette setpunkt) 

T5) Eftervarme til bolig/rumopvarmning: 

Hvis eftervarmen bruges som primær varmekilde til hele hjemmet og/eller specifikke 

rum, kan T5 temperaturen målt i fjernbetjeningen anvendes som reguleringstemperatur 

i det rum, hvor den er placeret. (Flere fjernbetjeninger kan tilsluttes) (Fabriksindstilling 

= OF, hvilket betyder, at varme ikke styres efter dette setpunkt). 

Sådan tilsluttes eftervarme: (Se el-diagrammet bagest i denne manual) 
 

 Handling 

Trin Elektrisk eftervarme Vandbaseret eftervarme 

1 Tilslut HAC 1 som beskrevet side 5 

2 Tilslut styresignal J12, (/klemme 

0V og 0-10V) til eftervarmens 

styring 

Tilslut styresignal J12 (klemme 0V og 0-

10V) til ventilmotoren  

3 Tilslut strøm til den elektriske 

eftervarme direkte fra hoved-

strømforsyningen. 

Tilslut frostbeskyttelsesføler til J12 

(klemme T2TF og 0V), og anbring den på 

det koldeste sted på varmefladen eller 

vandrøret. 

Advarsel: 

Dette beskytter ikke mod dårlig vandcir-

kulation eller frostskader forårsaget af 

strømsvigt. 

4 Tilslut T2AH kanalføler til J12 (klemme T2AH og 0V), og anbring den efter 

eftervarmefladen i T2 indblæsningskanalen, i en afstand af mindst 0,5 m fra 

varmelegemet. 

5  Tilslut 24 VAC trafo til klemboksen som 

beskrevet i el-diagrammet. 

6 Tilslut strømmen til aggregatet igen. 

7 Tilslut en HRC 2 fjernbetjening til ventilationsaggregatet 

8 Følg proceduren i HRC 2 installatørvejledningen for at se og ændre setpunk-

ter for eftervarme. 

Fortsættes på næste side 
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Sådan tilsluttes eftervarme, fortsat 
 

 

Principtegning, 

elektrisk eftervarme 

 
 

Principtegning, 

vandbaseret efter-

varme 

 
 

HRC 2 visning af ef-

tervarme 
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Sådan tilsluttes efterkøleflader 
 

 

Efterkøling Efterkøling bruges i geografiske områder med et varmt klima, hvor køling med udeluft 

via bypass-køling ikke er tilstrækkeligt. Kølekilden kan være koldt vand fra et centralt 

kølesystem eller en varmepumpeløsning.  

Kølingen styres af et 0-10V signal til en ventilmotor. 

Efterkølefladen styres af de samme setpunkter som den indbyggede BYPASS-COOLING 

funktion. Dvs. køl og bypass er altid i drift samtidig.  

Efterkølefladen anvendes sammen med ”kølegenvindingsdrift” i tilfælde af at 

udetemperaturen (T1) er højere end udsugningstemperaturen (T3).  

Sådan tilsluttes efterkølefladen: (Se el-diagrammet bagest i denne manual) 
 

Trin Handling 

1 Tilslut HAC 1 som beskrevet side 5. 

2 Tilslut styresignal J13 (klemme 0-10V og 0V) til ventilmotor 

3 Tilslut 24 VAC trafo som beskrevet i el-diagrammet. 

4 Tilslut T2AC kanalføler til J13 (klemme T2AC og 0V), og anbring den efter 

efterkølefladen i T2 indblæsningskanal i en afstand af mindst 0,5 m fra 

kølefladen.  

 

Advarsel: 

Hvis der både er installeret efterkøling og eftervarme, er det vigtigt at kø-

lefladen er placeret efter varmefladen for at undgå problemer med frost og 

kondensvand. 

5 Sæt strøm til systemet. 

6 Tilslut en HRC 2 fjernbetjening til ventilationsaggregatet 

7 Følg proceduren i HRC 2 installatørvejledningen for at se og ændre set-

punkter for efterkøling. 

 

Principtegning, ef-

terkøling 
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Sådan tilsluttes geotermisk forvarme/-køl   
 

GTC Geotermisk 

forvarme/-køl 

GTC (jordvarmeflade), er baseret på jordvarme eller en anden varmekilde der kan levere 

en konstant vandtemperatur fra 0 → +8°C.  

Hvis GTC (jordvarmeflade) er tilkoblet, er denne fast indstillet til at varme, hvis udetem-

peraturen (T1) < 0ºC.  

Ligeledes er den fast indstillet til at køle, hvis betingelserne for bypass-køling  er op-

fyldt. 

Sådan tilsluttes GTC forvarme/-køl: (Se el-diagrammet bagest i denne manual). 
 

Step Action 

1 Tilslut HAC 1 som beskrevet side 5 

2 Tilslut styresignal J11 (klemme 0 og 0-10V) til GTC forkølers / forvarmers 

ventilmotor. 

3 Tilslut 24 VAC trafo som beskrevet i el-diagrammet.  

4 Tilslut T1GTC kanalføler til J1 (klemme T1GTC og 0V), og anbring den foran 

(0,2 m.) GTC forkøle-/forvarmefladen i T1 udeluftkanalen.  

5 Sæt strøm til systemet 

6 Tilslut en HRC 2 fjernbetjening til ventilationsaggregatet 

7 Følg proceduren i HRC 2 installatørvejledningen for at se og ændre setpunk-

ter for GTC forkøling / forvarme. 
 

 

Principtegning, 

GTC forkøling / for-

varme 
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Således tilsluttes spjældmotorer 
 

 

Spjældmoduler HAC 1 styringen er forberedt til drift af 24 VDC drevne spjældmotorer. Systemet kan 

både styre spjældmotorer med fjedertræk og retningsstyrede spjældmotorer. I begge 

tilfælde skal strømmen til DC spjældmotorerne leveres fra en ekstern 24 VDC strømfor-

syning.  

Når systemet er tilsluttet strøm er alle spjæld åbne, medmindre: 

 Standby kontakt er aktiveret (J8) 

 Ventilatorhastighed 0 er valgt for en kortere eller længere periode. 

 Brandtermostat er aktiveret (åbent kredsløb) 

Sådan tilsluttes spjældmotorerne: (Se el-diagrammet bagest i denne manual) 
 

 Handling 

Trin Spjældmotor med fjedertræk 

(Belimo type LF 24) 

Retningsstyrede spjæld 

(Belimo type LM 24A) 

1 Tilslut HAC 1 som beskrevet side 5. 

2 Tilslut 24 VDC strømforsyning (min10W) til J1 (Klemme + og – 24 VDC) 

3 Tilslut strøm til spjældmotor 

på J3 (klemme + og – 24 VCD) 

 

Tilslut til J4 således:  

“-“ tilsluttes til “-“ 

“+1” = lukke signal 

“+2” = åbne signal 

4 Flere spjæld kan tilsluttes parallelt til samme klemmer. 

5 Hvis det ønskes, kan to brandtermostater tilsluttes i serie til klemme J2. 

6 Hvis det ønskes, kan der tilsluttes en standby kontakt til klemme J8. 

7 Sæt strøm til og kontroller om spjældene bevæger sig i den rigtige ret-

ning ved standby og i driftstilstand / ”on” mode. Diode lyser gult ved 

åbent spjæld og er slukket ved lukket spjæld. 
 

 

Principtegning, 

spjældstyring 
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Sådan tilsluttes andre komponenter 
 

 

Hygrostat Hvis der tilsluttet en hygrostat til systemet, vil ventilationsaggregatet justere op til ven-

tilatorhastighed 3, hvis det forudindstillede RH setpunkt er nået. (Se også HRC 2 bru-

gervejledning)  

Hygrostaten tilsluttes til klemme J8.  

 

Standby kontakt Anlægget kan sættes i standby ved hjælp af sluttet kontakt på J8. Anlægget vil forblive i 

standby indtil kontakten brydes igen.  

Advarsel: 

Det er kun tilladt at stoppe ventilatoren i 4 timer, medmindre der er monteret spjæld til 

at forhindre træk og problemer med kondensvand.  

Leverandøren fralægger sig ethvert ansvar, hvis et anlæg er indstillet på en måde som 

har negativ indflydelse på varmeforbruget i hjemmet, indeklimaet eller der opstår ska-

der på bygning/bygningsdele og indbo. 

Fortsættes på næste side 
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Sådan tilsluttes andre komponenter, fortsat 
 

Alarmer En generel alarm eller filteralarm kan tilsluttes på klemme J7.  

Den røde fejllampe (i Status feltet) overvåger, at udstyret er tilsluttet korrekt. Lampen vil 

f.eks. lyse rødt, hvis både “elektrisk forvarme kontakt” og “GTC sensor” et tilsluttet på 

én gang, da dette ikke er tilladt.  

 

Modbus På klemme J5 og på konnektoren på siden af HAC 1 boksen er der adgang til styresy-

stemets Modbus protokol. Kontakt leverandøren for flere oplysninger om dette, hvis det 

ønskes. 

 

Brandtermostat Hvis der er ønske om eller behov for en brandalarm er det muligt at tilslutte en eller fle-

re brandtermostater på klemme J2. Dette anbefales i forbindelse med spjældløsninger. 

(Se afsnit om spjældstyring). 

 

Ekstern kontrol af 

ventilator niveau. 

Et ekstern kontrol system kan overstyre ventilatorhastigheden, ved at tilføre CO2 styre-

indgangen en passende DC spænding, hvorved hastigheden kan kontrolleres. Der kan 

ikke både monteres CO2 sensor, samt ekstern styring parallelt. 

 

Forbindelserne for CO2 tilslutningerne er: 

Klemme Funktion 

1 DC 16V ud. 

2 0V. 

3 0-10V Input from CO2 sensor. 

4 0V. 

 

Ved at tilføre klemme 3 en given DC spænding mellem 2-8V, kan der indvælges en spe-

cifik trinløs ventilatorhastighed efter flg. værdier: 

 

Bemærk at hastighed 4 ikke er trinløs, men styret af en hysterese. 

 

Såfremt det er ønskeligt med en boost ventilations funktion, eks. ved integration med 

emhætte eller lignende, kan der tilsluttes et ekstern styret relæ, mellem klemme 1 (16V 

DC) og klemme 3 (0-10V input), således at anlægget kører ventilations niveau 4 når re-

læet aktivt slutter forbindelsen.  

Det er IKKE tilladeligt at tilslutte forbindelser med højere spænding end 16V DC på 

klemme 3.  
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Bilag, el-diagram 
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Bilag, HAC 1 klemmer 
 

 

HAC 1 klemmer 
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