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Les og gjør deg kjent med denne monteringsanvisningen før montering.
MB board skal kun monteres, justeres og utføres service på av kvalifisert fagpersonell.

Kretskort

D1       DIP-bryter for konfigurasjon
D2       DIP-bryter for adresse
J1        Jumper MC2
T1        Luftføler (festet ved apparatets luftinnkast)
T2       Føler for aut. bytte mellom kjøling/oppvarming (Opsjon)
T3        Minimumstemperaturføler veksler, fabrikkinnstilling 
            ikke aktivert

CF       F2 til F2 Spenningsfri kontakt til åpent vindu etc. 
            Hvis kontakt brytes stopper apparatet.
CA       F1 til F1 fjernstyrt AV/PÅ-bryter eller 
            sommer/vinter-bryter, se DIP 9 for konfigurasjon.
RS485 Terminaler 0/D/D+ for RS485 serietilkobling
WP      Kondensatpumpe 
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T1

T2
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WP J1
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D0-D0

CA

CF

Funksjon for tilleggsutstyrskontakter (auxiliary)

Kontakt CA (F1-F1)

Ekstern AV/PÅ-bryter eller sommer/vinter-bryter (se DIP 9 konfigurasjon).

► Hvis DIP 9 er satt til OFF fungerer kontakt CA som ekstern AV/PÅ-bryter: 
Kontakt åpen = apparat PÅ 
Kontakt sluttet = apparat AV

► Hvis DIP 9 er satt til ON fungerer kontakt CA som sommer/vinter-bryter:
Kontakt åpen = vinter 
Kontakt sluttet = sommer

Kontakt CF (F2-F2)

Åpent vindu-kontakt
Person tilstede-kontakt
Andre system

Kontakt lukket = Apparatet er i drift
Kontakt åpen = Apparatet stoppes

OBS! Hvis CF skal benyttes må jumper MC1 som slutter 
kontakten mellom F2 og F2 fjernes.

Kontakt D0 (D0-D0)

Dette er en normalt åpen relékontakt som viser informasjon 
fra apparatet avhengig av konfigurasjonen til DIP 8.

► Hvis DIP 8 er satt til OFF sender D0 apparatets tilstand:
Kontakt åpen = Apparatet er av
Kontakt lukket = Apparatet er på

► Hvis DIP 8 er satt til ON sender D0 kondensatpumpens 
tilstand:

Kontakt åpen = Kondensatpumpen er ok
Kontakt lukket = Aktivert alarm for kondensatpumpe
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Innstilling av konfigurasjons-DIP brytere

LED signaler

Fabrikkinnstillinger

► Vifte alltid på

► Termostatisk kontroll av ventil(er)

► T3 deaktivert

OBS! For å aktivere føler for minimumstemperatur fra veksler 
for drift av viften, set konfigurasjons-DIP bryter 3 til ON. 

Automatisk funksjon

I standard  drift er alltid viften på og temperaturen blir regulert 
med termostatisk kontroll av ventil(er). Dip-bryterene kan 
konfigureres slik at man får termostatisk kontroll av viften og 
vintil(er) samtidig. Man får da et etterheng hvor viften likevel 
være aktiv i tre minutter etter at termostaten har nådd ønsket 
temperatur. Aktuatoren på ventilen vil også bruke litt tid på å 
lukke etter at den mister spenningen.

OBS! For å unngå temperaturmålinger i luftinntaket som ikke er 
representative for rommet når viften er av, vil viften aktiveres i 
100 sekunder hvert 10. minutt for å sirkulere luften i rommet. 

DIP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

RX485
T1
T3
CF
CA

Fabrikkinstilling
OFF
OFF 
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF

PÅ
Feil

LED 1 LED 1 LED 1
AV

OK
OK

AV

OK
OK

ON
4-rørs enhet
Styring av vifte
T3 aktivert
T3 vinter og sommer når aktivert
Simultandrift av vifte og ventil
Styring av motstand
Styring av motstand med T2
(D0-D0) Signal om kondensatpumpens tilstand
(CA) Fjernstyrt sommer/vinter-bryter
Slave

BLINK
OK

PÅ

Feil

PÅ

Åpen kontakt

OFF
2-rørs enhet
Styring av ventil
T3 deaktivert
T3 kun vinter når aktivert
Kontinuerlig viftedrift
Enhet uten elektrisk varmer
T2 føler med aut. endring av varme/kjøling
(D0-D0) Signal om enhetens tilstand 
(CA) Fjernstyrt AV/PÅ-bryter
Master

AV

OK
OK

BLINK

Feil

BLINK

Åpen kontakt

4 sek lys+2 blink

Feil
Feil

4 sek lys+2 blink

Åpen kontakt
Åpen kontakt
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Master/Slave-drift

► Oppsett for å administrere en gruppe apparater via RS485 
seriell tilkobling, med kun én RT03 fjernkontroll eller ett T-MB 
styringspanel.

Det er mulig å koble sammen flere apparater å kontrollere de 
samtidig med fjernkontroll eller styringspanel som er koblet opp 
mot en masterenhet. Alle andre enheter skal defineres som 
slave i systemet.

Justeringene som gjøres mot masterenheten vil gjelde for alle 
enhetene, men hver enhet vil agere på sine målte temperaturer. 

Når en seriell tilkobling settes opp må enden av 
tilkoblingsrekken defineres ved å lukke jumper MC2 på enheten 
i enden av rekken.

OBS! Masterenheten skal ha konfigurasjons-DIP 10 i posisjon 
«ON» mens alle slaveenhetene skal ha konfigurasjons- DIP 10 i 
posisjon «OFF».

Avslutning av seriell tilkobling med netverks jumper  

Når man benytter seg av en RS485 tilkobling (master/slave 
eller maxinet) skal utgangen på den siste enheten i nettverket 
sluttkobles. Sluttkobling gjøres med Jumper MC2.  

MC2

Lukket Åpen

Seriell kobling med Master i starten av nettverket Seriell kobling med Master midt i nettverket
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Instruksjoner for tilkobling av RS485 
nettverkskabel

Når man setter opp et nettverk er det noen detaljer man skal ta 
hensyn til: 

1 Kabeltype: Skjermet tvunnet-par-kabel (TP) 24AWG, fleksibel. 

2 Nettverkets totallengde må ikke overstige 700/800 meter.

3 Maksimalt 20 enheter kan styres i nettverk.

Installasjon av kabel

► Kabelen skal ikke tiltrekkes med et moment større enn 
     117 Nm, da kan signalstyrken gjennom kablene reduseres. 

► Ikke vri, knyt eller klem kabelen.

► Ikke legg signalkabel og strømkabel sammen.

► Hvis signalkabel må krysse strømkabel skal kryssningen  
    være 90°.

► Ikke skjøt signalkabelen, bruk alltid én kabel for å koble  
     apparater sammen.

► Ikke stram til for mye ved tilkobling til skrueterminalen på 
     kretskortet. Vær forsiktig så ikke lederne blir skadet ved 
     avisolering. Ikke klem kabelen for hardt ved strekkavlasteren.

► Vær alltid obs på at fargene på lederen korresponderer på 
     starten og slutten av en tilkobling.

► Når kabeler er ferdig tilkoblet kontrollerer at de er riktig 
     posisjonert og uskadet.   

► Installer signalkablene slik at de ikke kommer i kontakt med 
     andre potensielt farlige kabler, f.eks. strømførende kabler til 
     belysning.

► Ikke legg 12 V strømførende kabler eller signalkabler 
     i nærheten av strømdrevene enheter, lys, antenner, 
     transformatorer, varmt vann- eller damprør.

► Sørg for tilstrekkelig separasjon mellom signalkabler og
     strømførende kabler. Ikke plasser signalkablene i 
     kabelkanaler eller koblingsbokser sammen med
     strømførende kabler.

► Hold Signalkabler og selve enheten minimum 2 meter 
     vekk fra andre apparater med betydelig induktiv last   
    (distribusjonspanel, motorer, generatorer for lyssystem).

Oppsett av nettverket

Når man setter opp seriell tilkobling mellom apparater skal man 
følge tilkoblingssymbolene:

► D - kobles til D -

► D + kobles til D +

► Kabelens skjerming kobles til 0

OBS! Koblingene skal aldri reverseres!

Eksempel på nettverksoppsett:
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Koblingsskjema MB Board (2-rørs system)

M  Vifte
MB Kretskort med infrarød mottaker
AT Autotransformator
C1 Kondensator
E Varmt- og kaldtvannsventil (2-rørs system)
T1 Temperaturføler luftutkast
T2 Føler for aut. endring av varme/kjøling (opsjon)
T3 Minimumstemperaturføler

Tilkoblinger:

RD Rød (lav)
OG Orange (medium)
BK Høy (høy)
BN Brun
BU Mørk blå
WH Hvit
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Vi tar forbehold om endringer uten forvarsel og skrivefeil i trykt materiell og på nettsiden.
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