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1. Produktinformation

ZONE-modulet benyttes til aktivering af zone-spjæld, modulerende eller on/off styret 
zone-spjæld, samt til automatisk overstyring af VEX’en til Comfortniveau, når modulets 
indgange aktiveres.

Til fastgørelse af ZONE-modulet benyttes skruehullerne i hjørnerne af modulets 
montageboks.

Modulet placeres hvor det er mest hensigtsmæssigt, f.eks i nærheden af zone-spjæld, 
eller i nærheden af VEX-aggregatet.

Ved placering af modulet skal der tages hensyn til at den maksimale kabellængde for 
EON-bussen er 50 m. 

2. Installation

Tilladt 
strømforbrug

ZONE-modulet har forsyningsklemmer til spændingsforsyning af sensorer 
(f.eks. C02-følere, fugtfølere og PIR-sensorer) og til forsyning af aktuatorer 
(f.eks. spjæld- og ventilmotorer).

Spændingsforsyningen trækkes via EON-bussen og der kan fra alle moduler tilsammen 
højest trækkes 400 mA.

1.1 Anvendelse

1.2 Placering og montage af ZONE-modulet

2.1 Tilslutning

Signal Kapitel Anvendelse Kommentar

1 EON-bus 2.2 Kommunikation med 
VEX-automatikken

Benyttes altid

2 Analog indgang 2.3 Styresignal fra f.eks CO2 sensor 0…10V, RL=50 kΩ

3 Analog udgang 2.4 Styresignal for reguleringsspjæld 0…10V,  Imax=10mA

4 Digital indgang 2.5 Styresignal fra 
f.eks PIR sensor eller trykknap

24V, RL=5 kΩ

5 Relæudgang 2.7 Potentialfrit signal til 
f.eks On/Off spjæld

250V, 2A

Forsyning Spændingsforsyning af sensorer og 
aktuatorer

24 VDC +10%/-20%
max. 400 mA
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Ekstern 
strømforsyning

Hvis det samlede strømforbrug til aktuatorer og sensorer er højere end 400 mA, skal der 
anvendes en ekstern strømforsyning til en eller flere af de tilsluttede enheder.

Strømforsyningen skal være en sikkerhedstransformer (jfr. EN60 742). Strømforsyning-
en må ikke være potentialeforbundet, hvis den tilsluttes modulernes forsyningsklemmer.

Registrering af 
strømforbrug

Skemaet kan benyttes til registrering af strømforbrug på tilsluttede aktuatorer og 
sensorer.

Tilslut EON-bussen efter nedenstående diagram

Tilslutning af skærmet kabel kan ses i afsnit “4.3.5 Tilslutning af skærmet kabel til 
EON-bus” i produktvejledningen for VEX-aggregatet

Bemærk Alle EON-moduler skal kobles i serie som “perler på en snor”, fra tilslutningsboksen. 

Den samlede længde af EON-forbindelsen må ikke overstige 50 m 
(se kapitel 4, afsnit: “Kabelplan” i produktvejledningen for VEX-aggregatet). 

Sensorer/Aktuatorer
Strømforbrug

mA
Antal
stk.

Strømforbrug, i alt
mA

Samlet strømforbrug 
(må ikke overstige 400 mA)

2.2 Tilslutning af EON-bus

A: Fra forrige EON-modul
B: Til næste EON-modul
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Den analoge indgang benyttes til at starte og overstyre VEX aggregatet til Comfortdrift, 
når den fast programmerede skiftegrænse (4,0 V) overskrides, uanset om 
aggregatet er styret Economy/Standby eller Comfort via ur. 
Indgangen er forsynet med timerfunktion, som gør at minimum drifttid for aggregatet er 
30 min. Uanset at grænsen kun kortvarigt overskrides.

Tilslutning Tilslutning af sensor til den analoge indgang foretages på følgende klemmer.

Bemærk Maksimalt strømforbrug på EON-bussen er 400 mA, se afsnit “2.1 Tilslutning”.

Eksempel: 
Anvendelse af 
analog indgang

Eksemplet viser en CO2 sensor tilsluttet ZONE-modulet

CO2 sensorens udgangssignal er: 0…2000 ppm = 0…10 V.
VEX aggregatet vil skifte til Comfortdrift når CO2 målingen overskrider 

2.3 Tilslutning og brug af analog indgang

Tilslutning på ZONE-modul Klemme 
nr.

Betegnels
e Benyttes til...

5 0VDC Fælles potentiale (GND) 
for signal og forsyning

6 +24VDC Forsyningsspænding til 
sensor, anvendes efter 
behov

7 0-10V Signal indgang

2000 ppm x 4V
10V

= 800 ppm4V =

A: Fra forrige EON-modul
B: Til næste EON-modul
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Den analoge udgang benyttes til at videreføre det analoge signal som er på ZONE-
modulets analoge indgang.
Udgangssignalet kan f.eks. benyttes til regulerings-spjæld eller andre aktuatorer. 

Tilslutning Tilslutning af aktuator til den analoge udgang foretages på følgende klemmer.

Bemærk Maksimalt strømforbrug på EON-bussen er 400 mA, se afsnit “2.1 Tilslutning”.

Eksempel:
Anvendelse af 
analog udgang 
med ekstern 
strømforsyning

Eksemplet viser et regulerings-spjæld (0…10V= 0…100% åbning) tilsluttet 
ZONE-modulets analoge udgang.

På ZONE-modulets analoge indgang er der tilsluttet en CO2 sensor
CO2 sensorens udgangssignal er: 0…2000 ppm = 0…10 V.
Reguleringsspjældet vil følge CO2 signalet, og således være helt åbent når 
CO2 værdien er 2000 ppm.

2.4 Tilslutning og brug af analog udgang

Tilslutning på ZONE-modul Klemme 
nr Betegnelse Benyttes til…

8 0VDC Fælles potentiale (GND) 
for signal og forsyning.

9 +24VDC Forsyningsspænding til 
aktuator, anvendes efter 
behov.

10 0-10V Signal udgang.
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Den digitale indgang benyttes til at starte og overstyre VEX aggregatet til Comfortdrift 
når indgangen aktiveres. Dette sker uanset om aggregatet er styret Economy/Standby 
eller Comfort via ur.

Tilslutning Tilslutning af sensor til den digitale indgang foretages på følgende klemmer.

Bemærk Maksimalt strømforbrug på EON-bussen er 400 mA, se afsnit “2.1 Tilslutning”.

Eksempel: 
Anvendelse af 
digital indgang

Eksemplet viser en PIR sensor tilsluttet ZONE modulets digitale indgang, som benyttes 
til at starte VEX aggregatet og/eller overstyre det til Comfort.

Hvis der ønskes flere PIR-sensorer koblet til samme ZONE-modul, skal relækontakter-
ne i PIR-sensorerne parallelkobles (max. 4 sensorer).

Vælges samme adresse for ZONE-modulet som for et EON-TOUCH modul med timer-
funktion, (FUNCTION 1), vil aktivering af den digitale indgang aktivere timerfunktion.

Bemærk • TOUCH-panelet kan ikke deaktiveres hvis ZONE-modulets indgang er aktiveret.
• TOUCH-paneler indstillet til en masterfunktion er ikke egnet til zone-styring 

(se kapitel 4, afsnit: “Indstilling af adresse og funktion på TOUCH-panel” i 
VEX100-vejledningen).

2.5 Tilslutning og brug af digital indgang

Tilslutning på ZONE-modul Klemme 
nr Betegnelse Benyttes til…

11 0VDC Potentiale (GND) for 
forsyning.

12 +24VDC Forsyningsspænding til 
indgang og evt. sensor.

13 24VDC Signal indgang

2.6 Mulighed ved samtidig tilslutning af EON-TOUCH Panel
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Den digitale udgang benyttes til at åbne et ON/OFF Zone-spjæld. 
Spjældet åbner når...

• ZONE-modulets indgange aktiveres så der skiftes til Comfortdrift. 
• et TOUCH-panel med samme adresse aktiveres.
• natkøling aktiveres.

Bemærk Relæet aktiveres først når aggregatet er i drift.

Relæudgangen er en potentialfri skiftekontakt. Spændingsforsyning af tilkoblede spjæld 
kan normalt ikke ske fra ZONE-modulet. Der bør benyttes ekstern spændingsforsyning. 

Tilslutning Tilslutning af den digitale relæudgang foretages på følgende klemmer.

Bemærk Maksimalt strømforbrug på EON-bussen er 400 mA, se afsnit “2.1 Tilslutning”.

Eksempel:
Anvendelse af 
digital relæudgang

Eksemplet viser et ON/OFF spjæld med ekstern spændingsforsyning der er tilsluttet 
relæudgangen.

Hvis ZONE-modulets digitale indgang aktiveres eller spændingen på den analoge ind-
gang er større end 4V DC, vil spjældet åbne når udsugningsmotoren starter/ er i drift.

2.7 Tilslutning og brug af digital relæudgang

Tilslutning på ZONE-modul Klemme 
nr Betegnelse Benyttes til…

14 C Fælles kontakt (Common)

15 NC Brydefunktion

16 NO Sluttefunktion
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3. Idriftsættelse

Hvis der tilsluttes flere ZONE-moduler skal alle moduler have hver sin adresse. 
Der kan maksimalt tilsluttes 8 moduler.

Bemærk Efter indstillingen skal hovedforsyningen afbrydes og anlægget genstartes. 
Desuden bør label på toppen af modulet udfyldes.

EON-ZONE-modulet og adressenummeret detekteres automatisk, når der tilsluttes 
spænding til VEX aggregatet.

Bemærk DISPLAY-panelet skal stå i specialistniveau eller teknikerniveau for at kontrollen kan 
udføres, se kapitel 5, afsnit: “Skift mellem betjeningsniveauer” i VEX100- vejledningen. 
Skift mellem betjeningsniveauer, se i produktvejledningen for VEX’en.

3.1 Indstilling af adresse

3.2 Kontrol af tilslutning

Trin Gå til 
menu... Handling

1 - • Afbryd hovedforsyningen og genstart anlægget.

2 921 • Kontroller at der findes et EON-ZONE modul 
med den valgte adresse og at antallet af 
“devices” er øget med 1 stk.
(forudsætter aflæsning før installation).
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Odensevej 76 
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Tel.: +45 6566 1234
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EXHAUSTO GmbH
Am Ockenheimer Graben 40
D-55411  Bingen-Kempten
Tel.: +49 6721 9178-112
Fax: +49 6721 9178-97
info@exhausto.de
www.exhausto.de

EXHAUSTO NORGE A/S
Lilleakerveien 4
N-0283  Oslo
Tel.: +47 2412 4200
Fax: +47 2412 4201
post@exhausto.no
www.exhausto.no

EXHAUSTO Ventilation Ltd.
Unit 1, Pelham Court 
Pelham Place
Broadfield - Crawley
West Sussex - RH11 9SH
Tel. +44 (0) 1293 511555
Fax +44 (0) 1293 533888
info@exhausto-ventilation.co.uk
www.exhausto-ventilation.co.uk

EXHAUSTO AB
Verkstadsgatan 13
S-542 33  Mariestad
Tel.: +46 501 39 33 40
Fax: +46 501 39 33 41
info@exhausto.se
www.exhausto.se

SCAN-PRO AG
Postfach 74
CH-8117  Fällanden
Tel.: +41 43 355 34 00
Fax: +41 43 355 34 09
info@scanpro.ch
www.scanpro.ch

EXHAUSTO Suomi
Nummiperkontie 21
FI-21250 Masku
Tel.: +358 45 113 2628
Fax: +358 2 432 0013 
info@exhausto-ventilation.fi
www.exhausto.com

INATHERM B.V.
Vijzelweg 10
NL-5145 NK Waalwijk
Tel.: +31 416 317 830
Fax: +31 416 342 755
sales@inatherm.nl
www.inatherm.nl

BM Vallá hf
Stórhöfda 23
IS-110 Reykjavik
Tel.: +354 530 3400 
Fax: +354 530 3401
bmvalla@bmvalla.is
www.bmvalla.is
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