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Om denne vejledning
Denne vejledning gør det muligt for drifts- eller service-
personale at anvende hydraulikaggregatet til væskekob-
lede systemer (RAC-systemer) på en sikker og effektiv
måde.
Vejledningen skal opbevares i nærheden af hydraulikag-
gregatet, så den altid er tilgængelig.
Denne vejledning er beregnet til brug af montage- og
installationsvirksomheder, interne teknikere, teknisk per-
sonale, instruerede personer og kvalificerede elektrikere
eller klimaanlæg teknikere.
Det er vigtigt, at disse personer læser og forstår denne
vejledning fuldt ud, inden arbejdet påbegyndes. Den
grundlæggende forudsætning for sikkert arbejde er at
overholde sikkerhedsanvisningerne og alle instruktio-
nerne i denne vejledning.
De lokale bestemmelser omkring sikkerhed og sundhed
på arbejdspladsen, og de generelle sikkerhedsforskrifter
indenfor hydrauliske enheder og deres anvendelsesom-
råder gælder også.
Illustrationer i denne manual er hovedsagelig til oriente-
ring og kan variere fra det reelle design.

Andre gældende dokumentation
Ud over disse instruktioner gælder følgende doku-
menter:
 Ordre-specifik godkendelses tegning
 Ordrespecifikke datablade for hydrauliske enheder

og aggregater
 Eventuelle datablade for komponenter fra andre

leverandører
 Kredsløbsdiagram
 Yderligere tegninger, hvis nogen

TROX Teknisk Service
For at sikre, at din anmodning behandles hurtigst muligt,
skal du have følgende oplysninger klar:
 Produktnavn
 TROX-bestillingsnummer
 Leveringsdato
 Kort beskrivelse af fejlen

Online www.trox.dk

Telefon +45 4914 6633

Ophavsret
Dette dokument, herunder alle illustrationer, er beskyttet
af ophavsret og vedrører kun det tilhørende produkt.
Enhver brug uden vores samtykke kan være en kræn-
kelse af ophavsret, og overtræderen hæfter for eventu-
elle skader.
Dette gælder især for:
 Udgivelse af indhold
 Kopiering af indhold
 Oversættelse af indhold
 Mikrokopiering af indhold
 Lagring af indhold i elektroniske systemer og redige-

ring af det

Ansvarsbegrænsning
Oplysningerne i denne manual er udarbejdet med hen-
visning til gældende standarder og retningslinjer, den
nyeste teknologi og vores ekspertise og mange års erfa-
ring.
Producenten påtager sig intet ansvar for skader, der
skyldes:
 Manglende overholdelse af denne manual
 Ukorrekt brug
 Drift eller håndtering af utrænede personer
 Uautoriserede ændringer
 Tekniske ændringer
 Brug af ikke-godkendte reservedele
Det faktiske leveringsomfang kan afvige fra oplysnin-
gerne i denne manual for skræddersyede konstrukti-
oner, yderligere ordreindstillinger eller som et resultat af
nylige tekniske ændringer.
De forpligtelser, der er aftalt i ordren, de generelle vilkår
og betingelser, producentens leveringsbetingelser og de
lovbestemmelser, der gælder på tidspunktet for kontrak-
tens underskrift, er gældende.
Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer.

Garantikrav
Bestemmelserne i de respektive generelle leveringsbe-
tingelser gælder garantikravene. For ordrer afgivet hos
TROX GmbH er bestemmelserne i afsnit "Vl. Garanti-
krav for TROX GmbH's leveringbetingelser, kan ses på
www.trox.dk

Supplerende henvisninger
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Sikkerhedsanvisninger
Symboler bruges i denne vejledning til at advare læsere
mod områder med potentiel fare. Signalord udtrykker
graden af fare.
Overhold alle sikkerhedsanvisninger og fortsæt omhyg-
geligt for at undgå ulykker, skader og materielle skader.

 FARE!
Overhængende farlig situation, som hvis den ikke
undgås, vil resultere i død eller alvorlig skade.

 ADVARSEL!
Potentielt farlig situation, som hvis den ikke undgås,
kan resultere i død eller alvorlig skade.

 FORSIGTIG!
Potentielt farlig situation, som hvis den ikke undgås,
kan medføre mindre eller moderat skade.

 BEMÆRK!
Potentielt farlig situation, som hvis den ikke undgås,
kan medføre skade på ejendommen.

 MILJØ!
Fare for miljøforurening.

Tips og anbefalinger

Nyttige tips og anbefalinger samt information
omkring effektiv og fejlfri drift.

Specifikke sikkerhedsanvisninger
Følgende symboler anvendes i sikkerhedsanvisninger
for at gøre dig opmærksom på specifikke farer:

Advarselstegn Fareart

Advarsel om fare for at
komme i klemme.

Advarsel om håndskader.

Advarsel om farlig elek-
trisk spænding.

Advarsel om eksplosiv
atmosfære.

Advarsel om fare for at
falde ned.

Advarsel om varm over-
flade.

Advarsel om giftige
stoffer.

Advarsel om et farligt
sted.

Yderligere markører
For at fremhæve instruktioner, resultater, lister, refe-
rencer og andre elementer er følgende markører
anvendt i denne vejledning:

markør Forklaring

1., 2., 3. ...
Trin-for-trin instruktioner

ð Resultater af handlinger

Henvisninger til afsnit i denne vej-
ledning og andre relevante doku-
menter

Lister uden en bestemt rækkefølge

[Afbrydere] Driftselementer (f.eks. trykknapper,
afbrydere), displayelementer (f.eks.
LED'er)

»Skærm« Skærmelementer (f.eks. knapper
eller menuer)

Supplerende henvisninger
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1 Oversigt over hydraulisk enhed

Fig. 1: Hydraulik enhed (eksempel)

① Hovedafbryder
② Touchpanel
③ Kontaktskab
④ Rørramme
⑤ Rør til tilslutning af den eksterne køle- og varme-

energitilførsel
⑥ Rør til tilslutning af varmevekslerne i ventilationsag-

gregatet (AHU)
⑦ Lukkeventiler (manuel)
⑧ 2-vejsventil til beskyttelse af dækkene
⑨ 3-vejsventil til styring af udgang

⑩ Ekspansionsbeholder
⑪ Sikkerhedsventil
⑫ Tryk sensor
⑬ Trykmåler
⑭ Lukkeventil
⑮ Pumpe
⑯ Isolering
⑰ Varmeveksler til opvarmning og køling af energitil-

førsel

 Bemærk

Hydraulikenheden kan afvige fra illustrationen vist ovenfor afhængigt af konfigurationen.

Oversigt over hydraulisk enhed
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Rørtilslutninger
Hydraulikrørene for tilslutning af hydraulikaggregatet
til varmevekslerne i ventilationsaggregatet (AHU) er
mærket med klistermærker.

Varmeveksler tilslutning

Tilslutning på
hydraulisk
enhed

Varmeveksler
AHU

Beskrivelse

IN-ETA IN Fremløb – fra-
luft

OUT-ETA OUT Retur – fraluft

IN-SUP IN Fremløb – tilluft

OUT-SUP OUT Retur – tilluft

Tilslutninger til ekstern tilførsel

Tilslutning på
hydraulisk enhed

Ekstern tilførsel

IN-CO Fremløb – køl

OUT-CO Retur – køling

IN-HE Fremløb – varme

OUT-HE Retur – opvarmning

1.1 Systembeskrivelse
Den hydrauliske enhed og varmevekslerne i ven-
tilationsaggregatet (AHU) danner det væskekoblet
system (RAC-systemet). RAC-systemet overfører ter-
misk energi fra udsugningsluften til tilførselsluften; målet
er at opnå en meget høj grad af effektivitet.

Hvordan det virker

Køling - Udendørsluften (ODA) bliver overført
til udsugningsluften (ETA), og tilførsels-
luften (SUP) afkøles som en konsekvens
heraf (sommertilstand).

Opvarm-
ning

- Luftudsugningens varme (ETA) over-
føres til udendørsluften (ODA), og
tilførselsluften (SUP) opvarmes som
en konsekvens heraf (vintertilstand).

Den hydrauliske enhed indeholder alle komponenter og
integrerede kontrolelementer, der er nødvendige for et
effektivt væskekoblet system.

Varmegenvinding

Fig. 2: Varmegenvindingsdiagram

I varmegenvindingstilstanden og med 100% udgangsef-
fekt skaber pumpen en vandgennemstrømning, som er
optimeret med hensyn til luftmængden. Denne optime-
ring og brugen af specielle RAC varmevekslere med det
maksimale modstrømsforhold resulterer i meget effektiv
varmegenvinding.

Oversigt over hydraulisk enhed
Systembeskrivelse  
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Outputregulering

Fig. 3: Flowdiagram over outputregulering

En 3-vejs reguleringsventil (1) i returen af udsugnings-
luftens varmeveksler bruges til at justere systemets
output. I det første trin justeres pumpens hastighed.
Hvis outputtet med minimal hastighed stadig er for høj,
åbner 3-vejs reguleringsventilen bypassen, hvilket resul-
terer i en reduktion af udsugningsluftens varmeveksler
output.

Frostbeskyttelse

Fig. 4: Flowdiagram for frostbeskyttelse

En 2-vejsreguleringsventil (2) i bypasset mellem fremløb
og retur på tilluft-fladen, beskytter fraluft-fladen mod
tilisning. Hvis der i tilfælde af lave udetemperaturer,
og tilstrømningstemperaturen i udsugningsvarmeveks-
leren falder under setpunktværdien (kan justeres), øges
pumpens hastighed. Dette resulterer i en stigning i
returstrømstemperaturen i tilluftens varmeveksler og
i lufttemperaturen i udsugningsvarmeveksleren. Hvis
temperaturen forbliver meget lav, åbner regulerings-
ventilen gradvist bypass-ventilen; dette resulterer i en
blandet temperatur, hvilket forhindrer rim/is i at udvikle
sig i fraluftsvarmeveksleren.

Oversigt over hydraulisk enhed
Systembeskrivelse 
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Tilførsel

Fig. 5: Tilførsel af varmeenergi (100% tilførsel)

Varmeveksleren (4) tilfører varmeenergi fra en ekstern
kilde til tilluftens varmevekslers gennemstrøm.
I denne tilstand overvåges temperaturforskellen mellem
inlet og outlet af udsugningsluftens varmeveksler kon-
tinuerligt. Hvis temperaturforskellen når en indstillet
grænseværdi (kan justeres), er varmegenvinding fra
udsugningsluften ikke længere mulig. 3-vejsventilen (1)
åbner bypassen, og en alarm udsendes.

Fig. 6: Tilførsel af køleenergi (100% tilførsel)

Varmeveksleren (3) tilfører køleenergi fra en ekstern
kilde til tilluftens varmevekslers gennemstrøm.
I denne tilstand overvåges temperaturforskellen mellem
inlet og outlet af udsugningsluftens varmeveksler kon-
tinuerligt. Hvis temperaturforskellen når en indstillet
grænseværdi (kan justeres), er varmegenvinding fra
udsugningsluften ikke længere mulig. 3-vejsventilen (1)
åbner bypassen, og en alarm udsendes.

Oversigt over hydraulisk enhed
Systembeskrivelse 
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2 Sikkerhed
2.1 Korrekt anvendelse
Den hydrauliske TROX enhed er udelukkende designet
til varmegenvinding i kombination med ventilationsag-
gregater. Den hydrauliske enhed og varmevekslerne
i ventilationsaggregatet (AHU) udgør væskekoblingssy-
stemet (RAC-systemet). Den hydrauliske enhed må ikke
anvendes uden AHU.
Korrekt brug indebærer også at overholde alle de oplys-
ninger, der er angivet i denne vejledning.
Enhver brug, der går ud over den korrekte brug eller al
anden brug af enheden betragtes som ukorrekt brug.

Ukorrekt brug

 ADVARSEL!
Fare på grund af ukorrekt brug!
Forkert brug af enheden kan føre til farlige situati-
oner.
Brug ikke den hydraulisk enhed
– i rum med potentielt eksplosive atmosfærer
– til applikationer eller i miljøer, der ikke opfylder

konstruktionsspecifikationerne (se TROX data-
blad)

2.2 Systemejerens ansvar
Systemejer
Systemejeren er en fysisk eller juridisk person, der i
erhvervsmæssig henseende ejer eller forvalter enheden
eller tillader tredjeparter at bruge eller drive den, men
har fortsat juridisk ansvar for brugernes, medarbejderes
eller tredjepartens sikkerhed, mens produktet er i brug.

Systemejerens forpligtelser
Enheden er beregnet til kommerciel brug. Systemejeren
er derfor underlagt lovmæssige forpligtelser i henhold til
arbejdsmiljøbestemmelserne.
Udover sikkerhedsanvisningerne i denne vejledning skal
også gældende regler for sikkerhed, ulykkesforebyg-
gelse og miljøbeskyttelse overholdes.
I særdeleshed:
 Systemejeren skal etablere en sammenhængende

lynbeskyttelsesstrategi på stedet og inkludere
enheden i denne strategi.

 Systemejeren skal navngive ansvarlige personer til
transport, opbevaring, montering, installation, idrift-
sættelse, overførsel, demontering og fjernelse af
enheden.

 Systemejeren skal udpege en fagkvalificeret elek-
triker til at skabe potentialudligning.

 Systemejeren skal sørge for, at alle personer, der
håndterer eller bruger enheden, har læst og forstået
denne vejledning.

 Systemejeren skal give medarbejderne de nødven-
dige personlige beskyttelsesudstyr.

 Systemejeren skal have alle sikkerhedsforanstalt-
ninger testet regelmæssigt for at sikre, at de er funk-
tionelle og komplette.

 Systemejeren skal sikre overholdelsen af de natio-
nale lovbestemmelser.

2.3 Krav til personale

 ADVARSEL!
Fare for skade, eller risiko for skade på ejendom
på grund af utilstrækkeligt kvalificerede per-
soner!
Utilstrækkeligt kvalificerede personer er ude af stand
til at vurdere risikoen for at arbejde med den hydrau-
liske enhed, og er i fare for at forårsage alvorlige
eller dødelige skader for dem selv eller dem omkring
dem.
– Arbejde må kun udføres af kvalificeret personale.
– Hold utilstrækkeligt kvalificerede personer væk

fra arbejdsområdet.

Gaffeltruckfører
Gaffeltruckførere er kvalificerede til at betjene gaffel-
trucks med førerbetjening; de er skriftligt bemyndiget af
systemejeren til at betjene en sådan truck.
Gaffeltrucks er ansvarlige for at flytte paller.

HVAC tekniker
HVAC-teknikere er personer, der har en tilstrækkelig
faglig eller teknisk uddannelse inden for det område,
de arbejder inden for, til at de kan udføre deres
opgaver på det ansvarsområde, de er tildelt, og i over-
ensstemmelse med de relevante retningslinjer, sikker-
hedsbestemmelser og instruktioner. HVAC-teknikere er
personer, der har dybtgående viden og færdigheder
i forbindelse med HVAC-systemer; de er også ansvar-
lige for den professionelle udførelse af det pågældende
arbejde.
HVAC-teknikere er personer, der har tilstrækkelig faglig
eller teknisk uddannelse, viden og faktisk erfaring til
at kunne arbejde på HVAC-systemer, forstå potentielle
farer i forbindelse med det pågældende arbejde og
erkende og undgå eventuelle risici.

Instrueret person
Instruerede personer er blevet tilstrækkeligt rådgivet
eller har modtaget tilstrækkelig vejledning eller tilsyn
for at sætte dem i stand til at undgå potentielle farer
i forbindelse med det pågældende arbejde. Undervis-
ningen gives af en kvalificeret ekspert inden for det
pågældende område.

Sikkerhed
Krav til personale  
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Personer, der er blevet instrueret i brugen af en bestemt
hydraulisk enhed, har tilladelse til at udføre følgende
opgaver:
 Visuelle inspektioner
 Skift af hydraulisk enhed til manuel drift
 Rengøring af varmeveksleren

Kranfører
Kranførere er fysisk og mentalt i stand til at betjene en
kran på egen hånd.
Kranførere er kvalificerede til at betjene en kran og
har dokumenteret de nødvendige færdigheder over for
systemejeren
Kranførere får til opgave af systemejeren at flytte enhe-
derne fra fragtbilen til installationsstedet. Kranførere får
en skriftlig autorisation, hvis kranen er en mobilkran.
Kranførere skal være mindst 18 år gamle.

Kvalificeret elektriker
Kvalificerede elektrikere er personer, der har tilstræk-
kelig faglig eller teknisk træning, viden og erfaring til at
kunne arbejde på elektriske systemer, forstå potentielle
farer i forbindelse med det pågældende arbejde og gen-
kende og undgå eventuelle risici.

Skilled qualified electrician
Fagkvalificerede elektrikere er personer med tilstræk-
kelig faglig eller teknisk uddannelse, viden og faktisk
erfaring, der gør dem i stand til at arbejde på elektriske
systemer, forstå eventuelle risici forbundet med det
pågældende arbejde og genkende og undgå eventuelle
risici.

2.4 Personligt beskyttelsesudstyr
Beskrivelse af personligt beskyttelsesudstyr
Beskyttelsesbeklædning

Beskyttelsesbeklædning er tætsiddende, har høj slid-
styrke, tætsiddende ærmer og ingen fremspringende
dele.

Beskyttelsesbriller

Beskyttelsesbrillerne er beregnet til at beskytte øjnene
mod omkringflyvende dele og væskesprøjt.

Beskyttelseshandsker

Beskyttelseshandsker beskytter hænderne mod friktion,
hudafskrabninger, stik, dybe snit og direkte kontakt med
varme overflader.

Høreværn

Hørebeskyttelse beskytter mod høreskader som følge af
støjeksponering.

Industriel sikkerhedshjelm

Industrielle sikkerhedshjelme beskytter hovedet mod fal-
dende genstande, hængende belastninger og virknin-
gerne af at slå hovedet mod stationære genstande.

Sikkerhedsbriller

Beskyttelsesbriller beskytter øjnene mod flyvende par-
tikler og væskesprøjt.

Sikkerhedssele

En sikkerhedssele beskytter folk mod fald, når de
arbejder i højden. Du er i fare for at falde ned, hvis
arbejdet foregår i højden, og hvis der ikke er et
gelænder på plads.
Når du tager en sikkerhedssele på, skal du forbinde den
via en energiabsorberende line til et egnet forankrings-
punkt.
Sikkerhedsseler må kun anvendes af personer, der er
specielt uddannet til at bruge dem.

Sikkerhed
Personligt beskyttelsesudstyr  
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Sikkerhedssko

Sikkerhedssko beskytter fødderne mod knusning, fal-
dende dele og forhindrer, at de glider på et glat gulv.

Sikkerhed
Personligt beskyttelsesudstyr 
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2.5 Sikkerhedsforanstaltninger
Defekte sikkerhedsforanstaltninger

 ADVARSEL!
Livsfare på grund af defekte sikkerhedsforan-
staltninger!
Hovedkablet mellem forsyningsnettet og hovedaf-
bryderen er forsynet med en farlig elektrisk spæn-
ding. Defekte eller deaktiverede sikkerhedsforan-
staltninger kan medføre alvorlige eller dødelige
skader.
– Du må ikke deaktivere eller bypass nogen sikker-

hedsforanstaltninger.

Hydraulikenhedens hovedafbryder

Fig. 7: Hovedafbryder

Når du sætter strømforsyningen til '0', slukkes 
forsyningsspændingen straks.
Derefter kan du låse hovedafbryderen i position 0 (med 
hængelås) for at sikre den mod at blive slukket ved et 
uheld, så du kan arbejde sikkert på hydraulikaggregatet.

Potentialudligning
En dygtig og kvalificeret elektriker skal tilslutte hydrauli-
kaggregatet til den lokale jordforbindelse; dette gøres 
som en del af installationen. Potentialudligning forhin-
drer farer ved elektrostatisk start.

Indvendigt dørhåndtag

Fig. 8: Indvendigt dørhåndtag på en inspektionsdør

Hvis en AHU-kabinetenhed er højere end 1836 mm,
er inspektionsdørene udstyret med et indvendigt dør-
håndtag fra fabrikken. Det indvendige dørhåndtag for-
hindrer, at personer kan blive fanget inde i enheden.

Dørstop

Fig. 9: Dørstop for udendørs ventilationsaggregater

På enheder, der er beregnet til udendørs installati-
oner, er hver inspektionsdør udstyret med et dørstop
( Fig. 9 ). Dørstoppet forhindrer, at inspektionsdøren
bliver smækket i ved vind.
Bemærk: Hvis der ikke er noget dørstop på en inspekti-
onsdør på grund af pladsmangel, skal den sikres mod at
blive smækket i ved hjælp af passende midler.

Sikkerhed
Sikkerhedsforanstaltninger  
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 ADVARSEL!
Fare for knusning fra døre som smækker ved
vinden.
Inspektionsdøre kan smække i ved vindpåvirkning,
eller hvis nogen skubber til dem utilsigtet, hvilket kan
medføre alvorlige skader på hoved og lemmer.
– Fastgør adgangsport med holde-anordning.
– Inspektionsdøre uden dørstop skal sikres mod

lukning ved hjælp af passende midler.
– Ræk ikke ind mellem døren og dørkarmen.
– Brug beskyttelseshandsker og en hjelm, når du

åbner en inspektion adgangsdør.

2.6 Sikring mod utilsigtet start af
enheden

Sikring mod utilsigtet start af enheden

 FORSIGTIG!
Livsfare ved at uautoriserede personer starter 
enheden eller ved at personer starter enheden 
ved et uheld!
Hvis en person, der ikke er autoriseret, starter 
enheden, eller hvis nogen starter enheden ved et 
uheld, kan personer komme alvorligt til skade.
Sluk for hydraulikenheden, før du begynder at 
arbejde på enheden eller på et tilsluttet system, og 
sikre den mod utilsigtet start.

Fig. 10: Sikring af hovedafbryderen

1.
 ADVARSEL!

Fare for elektrisk stød!
Strømkablet, som forbinder hydraulikenheden
med strømnettet, holder elektriske ladninger,
selvom strømmen er slukket.

Sluk for strømforsyningen ved at dreje hovedaf-
bryderen til '0'.

2. Fastgør hovedafbryderen med en hængelås
( Fig. 10 ).

3. Opbevar nøglen på et sikkert sted.
4. Dæk hovedafbryderen med en meddelelse, der

informerer folk om, at arbejde er i gang.

Sikkerhed
Sikring mod utilsigtet start af enheden  
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2.7 Resterende risici 
Den hydrauliske enhed er et topmoderne produkt og
opfylder de gældende sikkerhedskrav. Restrisici kan
dog ikke udelukkes, og du bør derfor være forsigtig.
Dette afsnit beskriver de restrisici, der er identificeret i
en risikovurdering.
Læs og overhold altid sikkerhedsanvisningerne i de føl-
gende kapitler i denne manual for at reducere sund-
hedsrisici og forebygge farlige situationer.

2.7.1 Generelle farer på arbejdspladsen
Arbejde i højden

 ADVARSEL!
Fare for fald, når du arbejder i højden!
Arbejders der i højden uden at bruge faldbeskyt-
telsesudstyr, eller bruges uegnet eller beskadiget
udstyr til at komme op i højden, der skal arbejdes
i, kan det medføre til, at dig selv eller andre falder fra
højden. Folk på jorden kan være i fare for faldende
dele eller værktøj. Dette kan forårsage alvorlige eller
dødelige skader.
– Bær en sikkerhedssele.
– Gå kun op på tagene med passende og intakt

faldsikringsudstyr på plads (stiger, gelænder, sik-
kerhedsseler).

– Start kun med at arbejde, hvis de komponenter,
du skal arbejde på, er let tilgængelige.

– Stop materialer eller genstande fra at falde.
– Bær sikkerhedssko, beskyttelsesbeklædning og

en beskyttelseshjelm.

Lækager

 FORSIGTIG!
Risiko for personskade ved at glide på et for-
urenet gulv!
Hvis en maskine eller komponent er utæt, kan der
komme væske ud på gulvet. Folk kan glide og
komme til skade.
– Fjern hurtigt eventuelle væsker på gulvet.
– Brug skridsikre sikkerhedssko.
– Vær opmærksom på de sikkerhedsdatablade,

som væskeproducenterne udleverer.
– Sæt advarselsskilte og skilte med obligatoriske

foranstaltninger på alle steder, hvor der kan
komme væsker på gulvet.

2.7.2 Fare for elektrisk stød
Elektrisk strøm

 FARE!
Fare for død på grund af elektrisk strøm!
Fare for elektrisk stød! Rør ikke ved strømførende
komponenter! Beskadiget isolering eller beskadigede
dele udgør en livstruende fare.
– Lad kun kvalificerede elektrikere udføre arbejde 

på det elektriske system.
– Hvis isoleringen er beskadiget, skal du straks 

afbryde strømforsyningen og få isolationen repa-
reret.

– Før du begynder at arbejde på elektriske 
systemer og udstyr, skal du slukke for strømfor-
syningen og sikre den mod utilsigtet start. 
Overhold følgende sikkerhedsregler:
– Sluk for hydraulikaggregatets hovedafbryder.
– Sikre den mod utilsigtet start.
– Sørg for, at der ikke er spænding til stede.
– Tilslut til jorden; kortslutningsforbindelse.
– Dæk nærliggende dele, der er spændingsfø-

rende, til, eller installer barrierer.
– Undgå at bypass eller deaktivere nogen afbry-

dere. Sørg for at opretholde den korrekte strøms-
tyrke, når du udskifter en afbryder.

– Sørg for, at spændingsførende dele ikke kommer 
i kontakt med fugt. Fugt kan forårsage en kort-
slutning.

Lagrede ladninger

 FARE!
Livsfare ved opladninger i kondensatorer!
Mange komponenter indeholder kondensatorer, som
kan indeholde elektriske ladninger, selv efter at
strømmen er slukket. Kontakt med disse kompo-
nenter kan medføre alvorlige eller dødelige kvæ-
stelser.
– Før du begynder at arbejde på komponenter,

der indeholder kondensatorer, skal du afbryde
komponentet fra strømforsyningen. Vent derefter
i 10 minutter for at sikre, at kondensatorerne er
blevet helt afladet.

Sikkerhed
Resterende risici   > Fare for elektrisk stød
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2.7.3 Farer fra det hydrauliske system
Væskestråle fra et defekt hydrauliksystem

 FARE!
Livsfare ved højtryksindsprøjtning af væske!
Hvis en slange, et rør eller en komponent bliver
defekt, kan der frigives en stråle af koldt vand
under tryk. Væskestrålen kan forårsage alvorlige
kvæstelser samt forfrysninger og forbrændinger.
– Stå ikke og hold ikke genstande i vejen for en

væskestråle. Hold personer væk fra det farlige
område.

– Aktiver straks et nødstop. Hvis det er nødven-
digt, igangsæt yderligere foranstaltninger for at
reducere trykket og stop væskestrålen.

– Fjern udslip af væsker, og bortskaf dem korrekt.
– Defekte komponenter repareres straks

2.7.4 Farer ved høje temperaturer
Varme overflader

 ADVARSEL!
Fare for skade forårsaget af varme overflader!
Overfladerne på komponenter kan blive meget
varme under drift. Hudkontakt med varme overflader
forårsager alvorlige hudforbrændinger.
– Brug varmebestandige beskyttelses tøj og hand-

sker, når du arbejder tæt på en potentielt varm
overflade.

– Før du begynder at arbejde, skal du sikre dig, at
alle overflader er kølet ned til rumtemperatur.

2.7.5 Farlige stoffer og driftsfluider
Driftsvæsker med glykol

 ADVARSEL!
Sundhedsrisiko ved drift af væsker, der inde-
holder glykol!
Driftsvæskerne i varmefladen, kølefladen og det
væskekoblede system indeholder glykol, som kan
skade dit helbred, hvis det kommer i kontakt med
din hud, hvis du sluger det, eller hvis du indånder
dampen eller tågen.
– Undgå kontakt med driftsvæsker, der indeholder

glykol.
– Arbejde må kun udføres af HVAC teknikere.
– Du må ikke spise, drikke eller ryge, mens du

håndterer driftsvæsker, der indeholder glykol.
– Vask dine hænder, når du afbryder eller afslutter

dit arbejde.
– Hvis du er kommet i kontakt med en driftsvæske,

der indeholder glykol, skal du følge de første-
hjælpsanvisninger, der er angivet på sikkerheds-
databladet for driftsvæsken.

– Når du skal håndtere en driftsvæske, der inde-
holder glykol, skal du bære det personlige
beskyttelsesudstyr, der er angivet i sikkerheds-
databladet for driftsvæsken.

2.7.6 Fare som følge af maskinens bevæ-
gelser

Fare for knusning.

 ADVARSEL!
Knusningsfare fra bevægelige dele!
Der er en øget risiko for knusning af kabinetter, døre,
paneler og komponenter på enheden.
– Ræk aldrig ind mellem bevægelige dele.
– Vær forsigtig, når du udfører arbejdet.
– Bær beskyttelseshandsker, sikkerhedssko og

hjelm.

Sikkerhed
Resterende risici  > Fare som følge af maskinens bevægelser
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Inspektions adgangsdøre der smækker i.

 ADVARSEL!
Fare for knusning fra døre som smækker ved
vinden.
Inspektionsdøre kan smække i ved vindpåvirkning,
eller hvis nogen skubber til dem utilsigtet, hvilket kan
medføre alvorlige skader på hoved og lemmer.
– Fastgør adgangsport med holde-anordning.
– Inspektionsdøre uden dørstop skal sikres mod

lukning ved hjælp af passende midler.
– Ræk ikke ind mellem døren og dørkarmen.
– Brug beskyttelseshandsker og en hjelm, når du

åbner en inspektion adgangsdør.

Sikkerhed
Resterende risici  > Fare som følge af maskinens bevægelser
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3 Transport og opbevaring
3.1 Levering af hydraulikaggregatet
Den hydrauliske enhed leveres enten på en kvadratisk
træramme eller på engangspalle.
Kontroller de leverede varer straks efter ankomsten for
fragtskader og fuldstændighed, Ä Kapitel 3.2   »Kontrol
ved levering« på side  18 .

3.2 Kontrol ved levering
Ved modtagelse skal du straks kontrollere de leverede
varer for transportskader og komplethed. I tilfælde af
eventuelle skader eller en ufuldstændig forsendelse skal
du kontakte fragtmanden og din leverandør med det
samme. Hvis der mangler dele, skal du få chaufføren til
at bekræfte dem på fragtbrevet.
Ellers påtager producenten sig ikke noget ansvar.

Se bemærkningerne om transportskader på embal-
lagen eller i forsendelsespapirerne.

Det er nødvendigt, at du følger nedenstående pro-
cedure i forbindelse med eventuelle erstatningskrav. I
hvert af de følgende tilfælde skal du kontakte TROX, før
du begynder at installere enheden.

Emballagen er blevet beskadiget
 Pak varerne ud i overværelse af den person, der har

leveret varerne, og få dem til at bekræfte skaden på
forsendelsesordren.

 Fotografér skaderne.
 Rapportér skaderne til TROX med det samme.

Ingen ekstern skade på emballagen, men indholdet
er beskadiget.
 Fotografér skaderne.
 Rapportér straks skaderne til TROX skriftligt.
 Bemærk, at transportskader skal indberettes senest

fire dage efter levering.

3.3 Flytning af pakker
3.3.1 Sikkerhedsanvisninger vedrørende

transport
Forkert transportudstyr

 ADVARSEL!
Livsfare ved at bruge ukorrekt transportudstyr!
Hvis kolli løftes uden passende transportudstyr, og
hvis de ikke er ordentligt sikret, kan de falde ned og
føre til dødelige skader.
– Flyt komponenter kun i den position, hvor de skal 

installeres.
– Stå fri af hængende last.
– Flyt ikke ekstra belastninger oven på en kolli.
– Brug kun de tilsigtede forankringspunkter.
– Sørg for, at rør, kanaler og kabler ikke belastes.
– Brug kun godkendt løfteudstyr og stropper, der er 

egnede og tilstrækkelige til den belastning, der 
skal bæres.

– Bind ikke reb og kæder, ikke lav knuder eller læg
dem på skarpe kanter.

– Brug kun løfteudstyr til at løfte pakker eller
enheder, ikke til at skubbe eller trække dem.

– Sørg for, at reb, bælter og kæder ikke vrider.
– Sørg for, at transportudstyret er korrekt monteret,

fastgjort og sikret, før du bruger det til at løfte
noget.

– Sikre alle døre, spjæld og paneler.
– Kolli flyttes uden ujævne bevægelser, læg dem

ned når du forlader din arbejdsplads.
– Løfteøjer er kun beregnet til engangsbrug og

ikke til permanent ophængning af gods.
– Transportrør er kun beregnet til engangsbrug og

ikke til permanent ophængning af gods.
Ä 2.7   »Resterende risici« på side  15

Transport og opbevaring
Flytning af pakker   > Sikkerhedsanvisninger vedrørende transport
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Ubalancerede belastninger og tyngdepunkt

 ADVARSEL!
Fare for skade ved at falde eller vælte belast-
ninger!
Belastningerne kan være ubalancerede, dvs. tyngde-
punktet er måske ikke tydeligt. Hvis godset ikke er
korrekt fastgjort til løfteudstyret, kan det vælte og
falde ned. Faldning eller omladning af belastninger
kan medføre alvorlige skader.
– Bemærk, at tyngdepunktet er markeret på hver 

pakke.
– Når du bruger en kran til at bevæge belastninger, 

skal du sørge for, at belastningens tyngdepunkt 
ligger direkte under kranekrogen.

– Løft en belastning omhyggeligt og hold øje med 
den for at se om den vil blive på plads. Skift om 
nødvendigt anhugning.

Skader på de varer, der flyttes

 BEMÆRK!
Risiko for materielle skader på grund af forkert
håndtering eller løft af enheder!
Hvis du håndterer eller flytter pakker forkert, kan de
vælte eller falde ned. Dette kan forårsage betydelige
skader på ejendomme.
– Sæt ikke pakkerne hårdt ned, og bank ikke med

kraft på dem. Pas på fremspringende dele.
– Når du flytter enheder til udendørs installation,

skal du være opmærksom på, at det tynde
metaltag ikke beskadiges af løfteudstyret.

3.3.2 Flytning af pakker med en gaffel-
truck eller palleløfter

Enhederne varierer i vægt og kan have forskellige fast-
gørelsespunkter. Se de ordrespecifikke tekniske doku-
menter for yderligere oplysninger.
Personale:
 Gaffeltruckfører
Beskyttelsesudstyr:
 Industriel sikkerhedshjelm
 Beskyttelsesbeklædning
 Høreværn
 Sikkerhedssko
 Beskyttelseshandsker

 BEMÆRK!
Risiko for skade på ejendom fra gaffeltrucks eller
palleløfter!
Tag de rette forholdsregler, når du bruger en gaffel-
truck eller palleløfter til at flytte eller løfte dele eller
komponenter, da de ellers kan blive beskadiget.
– Hvis du vil bruge en gaffeltruck til at løfte en

pakke uden en bundramme, skal du beskytte
kabinetterne korrekt.

Fig. 11: Bæring af last med en gaffeltruck

1. Kør gaffeltrucken fremad, indtil gaflerne
( Fig. 11 /3) er helt mellem de firkantede træpro-
filer ( Fig. 11 /2) og stikker ud fra under grund-
rammen ( Fig. 11 /1) på den modsatte side.

2. Sørg for, at lasten ikke kan tippe.
3. Løft langsomt lasten, og begynd at flytte den.

3.3.3 Flytning af pakker med en kran
Forankringspunkter
Enhederne har forankringspunkter til krantransport.
Afhængigt af enhedens konstruktion og vægt kan for-
ankringspunkterne være løfteøjer eller øjemøtrikker.

Forankringspunkter er en del af leveringspakken. Hvis
der skal flyttes flere enheder, skal du genbruge løfteøjer
eller transportrør.
Brug kun fabrikantens forankringspunkter til at flytte
enheder. Hvis en enhed skal flyttes med andet udstyr,
skal du kontakte TROX på forhånd for at drøfte de nær-
mere detaljer.

Transport og opbevaring
Flytning af pakker  > Flytning af pakker med en kran
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Brug af løfteøjne eller øjenmøtrikker
Personale:
 Kranfører
Beskyttelsesudstyr:
 Industriel sikkerhedshjelm
 Beskyttelsesbeklædning
 Høreværn
 Sikkerhedssko
 Beskyttelseshandsker

 ADVARSEL!
Dødsfare ved fald af enheder!
Hvis du overbelaster forankringspunkter eller løfteud-
styret, kan lasten falde ned. Du eller andre kan blive
dræbt.
– Brug kun løfteøjer eller øjemøtrikker til at flytte

enheder med en maksimal vægt på 1000 kg.
– Brug alle de medfølgende forankringspunkter.
– Brug kun passende løfteudstyr og stropper.
– Stå klart af hængende last.

> 45°

< 60°

①

②

③

Fig. 12: Brug løfteøjer til at flytte enheder med en kran

① Slynger eller kæde
② Løfteøje (for enheder < 1000 kg)
③ Øjenmøtrik til enheder med tag (enheder < 1000 kg)

Løfteøjer eller øjenmøtrikker er en del af leverings-
pakken

Hvis du har brugt de medfølgende løfteøjer til at
flytte andre enheder, kan du genbruge dem.

Øjemøtrikker er fabriksmonteret på enheder til uden-
dørs installation; de skal forblive på plads, selv efter
installationen.

1. Brug af løfteøjer: Fjern dækslerne fra gevindhul-
lerne i enhedernes øverste hjørner.
Indsæt alle løfteøjer ( Fig. 12 /2) ind i gevindhul-
lerne.

 Vigtigt! Skru gevindet helt i!
2. Fastgør stropperne ( Fig. 12 /1) i løfteøjnene eller

øjemøtrikkerne
Bemærk:
 Hold en vinkel på mere end 45 mellem selen

og toppen af enheden.
 Stopperne må ikke spredes med mere end

60 .
 Sørg for, at stropperne ikke kan beskadige

enheden.
 Hæng (fordel) lasten symmetrisk, dvs. på en

sådan måde, at dens tyngdepunkt befinder sig
under kranens krog.

Vi anbefaler at bruge et kædehejseværk og en
spredebjælke i følgende tilfælde:

– Hvis det ikke er muligt at opretholde de
korrekte vinkler for stropperne.

– Hvis der er mere end fire forankrings-
punkter på en enhed.

3. Løft langsomt lasten, og begynd at flytte den.

Transport og opbevaring
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4 Installation
4.1 Sikkerhedsinstruktioner
Skarpe kanter, skarpe hjørner og tynde metalplade-
dele

 FORSIGTIG!
Fare for skader fra skarpe kanter, skarpe hjørner
og tynde metaldele!
Skarpe kanter, skarpe hjørner og tynde metalplade-
dele på varmeveksleren eller hydraulikenheden kan
forårsage snit eller skrammer.
– Vær forsigtig, når du arbejder på disse kompo-

nenter.
– Bær beskyttelseshandsker, sikkerhedssko og

hjelm.

Fare for knusning.

 ADVARSEL!
Knusningsfare fra bevægelige dele!
Der er en øget risiko for knusning af kabinetter, døre,
paneler og komponenter på enheden.
– Ræk aldrig ind mellem bevægelige dele.
– Vær forsigtig, når du udfører arbejdet.
– Bær beskyttelseshandsker, sikkerhedssko og

hjelm.

Inspektions adgangsdøre der smækker i.

 ADVARSEL!
Fare for knusning fra døre som smækker ved
vinden.
Inspektionsdøre kan smække i ved vindpåvirkning,
eller hvis nogen skubber til dem utilsigtet, hvilket kan
medføre alvorlige skader på hoved og lemmer.
– Fastgør adgangsport med holde-anordning.
– Inspektionsdøre uden dørstop skal sikres mod

lukning ved hjælp af passende midler.
– Ræk ikke ind mellem døren og dørkarmen.
– Brug beskyttelseshandsker og en hjelm, når du

åbner en inspektion adgangsdør.

4.2 Krav til installationslokationen
Indendørs installation
Ved indendørs installation skal du være opmærksom
på:

 Hydraulikenheden må ikke anvendes i potentielt
eksplosive atmosfærer.

 Rummet er indrettet i overensstemmelse med de
gældende bygningsreglementer og er egnet til de
tekniske systemer, der skal installeres. Der kan
også gælde nationale standarder for anlægsrum.

 Installationsrummet skal være
– rent
– tørt
– fri for ledende støvpartikler
– fri for stærke elektromagnetiske felter
– fri for aggressive atmosfærer
– fri for frost

 Der skal være tilstrækkelig afstand til installation,
drift, vedligeholdelse og reparation.

 Den konstruktion, som enheden skal monteres på,
skal være egnet til vægten og have en plan over-
flade.

Udslip af væsker

 BEMÆRK!
Risiko for beskadigelse af ejendom på grund af
udslip af væsker!
Hvis RAC-systemet ikke er tæt, kan der sive vand
med glykol ud og forårsage betydelig skade på
ejendom og miljø.
– Fjern udflydende væsker, og bortskaf dem kor-

rekt.

Udendørs installation
Til udendørs installation bemærk venligst:
 Hydraulikenheden må ikke anvendes i potentielt

eksplosive atmosfærer.
 Installationsstedet skal være

– frit for ledende støvpartikler
– frit for stærke elektromagnetiske felter
– fri for aggressive atmosfærer

 Den konstruktion, som enheden skal monteres på,
skal være egnet til vægten og have en plan over-
flade (se det ordrespecifikke datablad for enheden).

 Der skal være tilstrækkelig afstand til installation,
drift, vedligeholdelse og reparation. Adgangen til
vedligeholdelse skal være mindst lige så dyb som
enheden.

 Sørg for, at installationsstedet opfylder de lokale
bestemmelser for at forhindre, at personer, værktøj
og andre genstande kan falde ned.

 Brug egnet faldsikringsudstyr.
 Forhindrer uautoriserede personer i at få adgang til

den hydrauliske enhed.
 Sørg for, at autoriserede personer kan få sikker

adgang til alle dele.
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 Vær opmærksom på de strukturelle egenskaber,
og sørg for, at den maksimale tagbelastning ikke
overskrides, og glem ikke vejrpåvirkningerne på
enheden (regn, sne, vind, sol osv.).

 Kun en kvalificeret fagmand må tilslutte hydrauliken-
heden og beskytte kablerne mod vejrpåvirkninger
(regn, sne, vind, sol osv.).

 Alle rør og slanger til varmeoverførselsvæske og de
komponenter, som de er forbundet med, skal være
frostsikre.

 Brug ikke den hydrauliske enhed som et konstrukti-
onselement eller som tag på en bygning.

4.3 Sikkerhedsanvisninger vedrørende
installation

Ukorrekt installation

 ADVARSEL!
Livsfare fra fejl installation!
Forkert installation kan føre til potentielt dødelige
situationer og forårsage betydelig skade på ejendom.
– Kun en kvalificeret elektriker må tilslutte strøm-

forsyningen.
– Ethvert andet installationsarbejde skal udføres af

en HVAC-tekniker.

Inspektions adgangsdøre der smækker i.

 ADVARSEL!
Fare for knusning fra døre som smækker ved
vinden.
Inspektionsdøre kan smække i ved vindpåvirkning,
eller hvis nogen skubber til dem utilsigtet, hvilket kan
medføre alvorlige skader på hoved og lemmer.
– Fastgør adgangsport med holde-anordning.
– Inspektionsdøre uden dørstop skal sikres mod

lukning ved hjælp af passende midler.
– Ræk ikke ind mellem døren og dørkarmen.
– Brug beskyttelseshandsker og en hjelm, når du

åbner en inspektion adgangsdør.

Varme overflader

 ADVARSEL!
Fare for skade forårsaget af varme overflader!
Komponenternes overflader kan blive meget varme
under drift. Hudkontakt med varme overflader forår-
sager alvorlige hudforbrændinger.
– Isolér alle rør professionelt.

Sammenkoblingsenheder og -systemer

 ADVARSEL!
Risiko for personskade ved sammenkobling af
forskellige enheder eller systemer!
Tilslutning af en hydraulisk enhed til andre enheder
eller systemer (f.eks. kanaler, pumper, kølesystemer)
kan føre til farlige situationer og i sidste ende forår-
sage alvorlige eller endog dødelige kvæstelser.
– Hvis du skal tilslutte andre enheder eller

systemer til den hydrauliske enhed, skal du til-
slutte dem professionelt.

– Systemejeren/HVAC-entreprenøren er ansvarlig
for planlægning og installation af eventuelle yder-
ligere sikkerhedsforanstaltninger.

Skarpe kanter, skarpe hjørner og tynde metalplade-
dele

 FORSIGTIG!
Fare for skader fra skarpe kanter, skarpe hjørner
og tynde metaldele!
Skarpe kanter, skarpe hjørner og tynde metalplade-
dele på varmeveksleren eller på køle- eller varme-
fladen kan forårsage snit eller skrammer.
– Vær forsigtig, når du arbejder på disse kompo-

nenter.
– Bær beskyttelseshandsker, sikkerhedssko og

hjelm.
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Opsætning af den hydrauliske enhed og tilslutning
af kabinettet
Personale:
 HVAC tekniker
Beskyttelsesudstyr:
 Industriel sikkerhedshjelm
 Høreværn
 Beskyttelsesbeklædning
 Beskyttelseshandsker
 Sikkerhedssko
 Sikkerhedssele

 ADVARSEL!
Eksplosionsfare!
Hydraulikenheden er ikke eksplosionssikker; brug af
den i områder med potentielt eksplosiv atmosfære
kan føre til en eksplosion.
Hydraulikenheden må ikke installeres i områder med
potentielt eksplosiv atmosfære.

Hydraulisk enhed uden kabinet deling

Fig. 13: Opsætning af den hydrauliske enhed

Installer den hydrauliske enhed, så den er parallel
med væggen og gulvet.

Tilpasning:
anvendelse af
nivellerings-
fødder

- Juster den hydrauliske enhed
ved hjælp af nivelleringsfød-
derne.

 uden nivelle-
ringsfødder

- Udjævner gulvets ujævnheder
ved hjælp af materialer, som
andre har stillet til rådighed,
f.eks. gummi- eller elastomer-
plader.

Hydraulisk enhed med delt kabinet

Anbringelsen af kabinettet er angivet i den ordrespe-
cifikke godkendelsestegning.

Glideplader ( Fig. 14 /3) forenkler processen med at pla-
cere kabinettet ( Fig. 14 /1) på en overflade med en høj
friktionskoefficient, f.eks. gummi- eller elastomerplader (
Fig. 14 /4).

Fig. 14: Enhedsarrangement med vibrationsdæmpende
elementer

1. Placér glidepladerne ( Fig. 14 /3, af andre) under
de enkelte kabinettets bundrammer ( Fig. 14 /2)
på de enkelte kabinetter ( Fig. 14 /1).

2. Flyt kabinetterne så tæt på hinanden som muligt.

Fig. 15: Tilpasning af kabinetter

3. Juster kabinetterne, så de flugter med hinanden
( Fig. 15 /1).
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Fig. 16: Fastgørelse af et surringsbånd

4. Fastgør en surringsbåndet til bundrammerne på
de to kabinetter ( Fig. 16 ).

5. Spænd surringsbåndet.

ð Kabinetterne kommer tættere på hinanden,
efterhånden som du strammer stroppen
omkring bundrammerne.

Fig. 17: Fastgørelse af bundrammerne med skruer/bolte

① Skruer med sekskantet hoved
② Spændeskiver
③ Møtrikker
④ Modulstik
⑤ Unbrakoskruer
⑥ Schnorr ® spændeskiver
6. Brug skruer/bolte til at forbinde kabinetterne ved

basisrammen og ved modulforbindelserne.

Flangetilslutning til kabinettets deling
Efter at kabinetterne er forbundet, skal hydraulikenhe-
dens interne rørsystemer forbindes med flangeforbin-
delser.

1

2

Fig. 18: Flangeforbindelser

1 Tilslutning med gevindstang, 2 møtrikker og 2 skiver
2 Tilslutning med skrue, møtrik og skive

 BEMÆRK!
Oplysninger om etablering af en korrekt
flangeforbindelse
Der skal anvendes metalforstærkede pladetæt-
ninger som sidetætninger mellem flangeforbin-
delserne. (Leveringspakke)
– Flangerne og tætningen skal være rene og

ubeskadigede.
– Brug forseglingerne enkeltvis og kun én

gang.
– Der må ikke anvendes fugemasse.
– Smør skruerne og møtrikstøtten.

Procedure for fastspænding
Flangeboltene skal spændes med det rette moment i
henhold til EN 1092-1 for at sikre trykniveauet og tæt-
ningsklassen.

Skrue gevind Tilspændings-
moment [Nm]

Procedure for
fastspænding

M12 50 Med en håndbe-
tjent skruenøgle,
om nødvendigt
med passende
forlængelse

M16 125

Installation
Sikkerhedsanvisninger vedrørende installation 

Hydraulisk enhed til væskekoblet batteri24



1

2

4 3

1

2

4 3

5

86

7

A B

Fig. 19: Flangevarianter

A Flange med 4 huller
B Flange med 8 huller

1. Spænd skruerne på kryds og tværs i henhold til
Fig. 19 , med 30% af det nominelle tilspændings-
moment.

2. Spænd skruerne på samme måde som under 1) til
60% af det nominelle tilspændingsmoment.

3. Spænd skruerne på samme måde som under 1) til
100% af det nominelle tilspændingsmoment.

4. Spænd skruerne igen hele vejen rundt med
det fulde nominelle tilspændingsmoment. Gentag
denne procedure, indtil møtrikkerne ikke længere
kan drejes, når der anvendes det fulde tilspæn-
dingsmoment.

4.4  Tilslutning af det væskekoblede
system

Den korrekte tilslutning af rørledningerne mellem var-
mevekslerne i AHU'en og den hydrauliske enhed
udføres af kunden.
Tilslut varmevekslerne i modstrømsretningen, da kun
modstrømsretningen sikrer, at den beregnede kapa-
citet opnås. Brug kun egnede dele og materialer, og
brug kun de markerede tilslutningspunkter til at tilslutte
hydraulikenheden.

Hvis du skal fastgøre beslag eller fastgørelsesele-
menter til AHU-panelerne eller -rammen, skal du kun
bruge dem, der er specielt godkendt til din AHU, da
der ellers er risiko for lækager.

Personale:
 HVAC tekniker
Beskyttelsesudstyr:
 Industriel sikkerhedshjelm
 Høreværn
 Beskyttelsesbeklædning
 Beskyttelseshandsker

 Sikkerhedssko

Fig. 20: Tilslutning af hydrauliksystem (eksempel)

① Tilluft anlæg
② Fraluft anlæg
③ hydraulisk enhed
IN Fremløb
OUT Retur
1. Forbind varmeveksleren med hydraulikenheden

( Fig. 20 ).
Hvis der er flere varmevekslere i luftstrømsretning,
skal rørene forbindes i serie.
De nøjagtige placeringer af tilslutningspunkterne
er angivet på den ordrespecifikke godkendelses-
tegning.
Hvis du er i tvivl om placeringen af de rør, der
skal tilsluttes, bedes du kontakte vores tekniske
service.
Tilslutning af varmeveksler

Tilslutning på
hydraulisk
enhed

Varmeveksler
AHU

Beskrivelse

IN-ETA IN Fremløb –
fraluft

OUT-ETA OUT Retur – fraluft
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Tilslutning på
hydraulisk
enhed

Varmeveksler
AHU

Beskrivelse

IN-SUP IN Fremløb – til-
luft

OUT-SUP OUT Retur – tilluft

2. Væskekoblet system med feed-in: Udfør de nød-
vendige tilslutninger ( Fig. 20 ).
Tilslutninger til ekstern tilførsel

Tilslutning på
hydraulisk enhed

Ekstern tilførsel

IN-CO Fremløb – køl

OUT-CO Retur – køling

IN-HE Fremløb – varme

OUT-HE Retur – opvarmning

Ventilationsenhed

For optimal udluftning anbefaler vi, at du installerer
passende luftseparatorer på de højeste punkter i
systemet (f.eks. over RAC-stationen), som reducerer
luftstrømningshastigheden ved at øge tværsnittet og
dermed kan anvendes ideelt til udluftning af glykolsy-
stemerne.

D
≈2

xd

d

L≈ 3...5xd

Fig. 21: Luftseparator med udvidelse af tværsnit
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4.5 Påfyldning og udluftning af hydrau-
likenheden

Personale:
 HVAC tekniker
Beskyttelsesudstyr:
 Industriel sikkerhedshjelm
 Beskyttelsesbriller
 Beskyttelsesbeklædning
 Beskyttelseshandsker
 Sikkerhedssko

 FORSIGTIG!
Fare for forgiftning på grund af glykol
Der er risiko for forgiftning ved påfyldning eller udluft-
ning med glykol! (Følg sikkerhedsdatabladet fra pro-
ducenten!)

 FORSIGTIG!
Risiko for personskade fra varme driftsvæsker
og overflader
Fyld eller ventiler ikke med varme driftsvæsker, da
der er risiko for skoldning. Rør ikke ved varme over-
flader. (fare for forbrændinger)

Oplysninger om påfyldningsmediet
Systemet skal fyldes med glykol-vand-blandingen, der
er angivet i de tekniske datablade, og i den angivne
koncentration. Disse oplysninger er baseret på planlæg-
ningsretningslinjerne fra systemplanlæggeren og skal
kontrolleres i forbindelse med idriftsættelsen. Koncen-
trationen skal udformes af planlæggeren på grundlag af
den forventede minimumstemperatur for udeluften.

 BEMÆRK!
Risiko for skader på grund af forkert glykolkon-
centration
Komponenterne i den hydrauliske enhed er konstru-
eret til en maksimal glykolkoncentration på 50%.
Hvis andelen af glykol er for høj, fører dette til lav
ydeevne og til ødelæggelse af tætningsmaterialerne;
hvis andelen af glykol er for lav, kan dette føre til
frostskader og korrosion.

Det væskekoblede system er fyldt med en glykol-vand-
blanding, vandkvaliteten er i overensstemmelse med
VDI 2035.
Følgende typer glykol anvendes i praksis:
 Monoethylene glykol (MEG)
 Propylenglycol

 BEMÆRK!
Risiko for beskadigelse på grund af utilstrække-
ligt blandet påfyldningsmedium
Påfyld altid RAC-systemet med en færdigblandet
driftsvæske. Hvis du fylder systemet med vand og
derefter fylder det med ren glykol, er der ikke garanti
for hurtig blanding. Der vil stadig være en risiko for
frysning, især for eksterne enheder.
Påfyld aldrig RAC-systemet med rent vand, da dette
ikke resulterer i en korrekt blanding og kan forårsage
frostskader.

 BEMÆRK!
Risiko for skader på grund af forkert påfyldnings-
medium
Påfyldning og efterfølgende drift af systemet med
vand er kun tilladt, hvis en driftsvæsketemperatur
i systemet på <0  C er udelukket. Reguleringen af
RAC-systemet omfatter ikke en funktion til at for-
hindre denne tilstand.

 BEMÆRK!
Risiko for skader som følge af lange driftsstop
Lange driftsstop, når systemet er blevet fyldt, kan
føre til tilstopning og dermed til beskadigelse af
pakningerne.
Systemet bør ikke testes for tæthed mere end 4 uger
før idriftsættelse og efterfølgende fyldes med drifts-
væske.

Tæthedsprøvning af systemet
Før systemet fyldes, skal der udføres en tæthedsprøve
med luft eller med en blanding af glykol og vand.
Bemærk: Udfør ikke tæthedsprøvningen med rent
vand, hvis systemet ikke er indstillet til direkte genop-
fyldning, da der kan opstå korrosion efter tømning, eller
vandresterne kan fryse ved lave temperaturer og beska-
dige systemet.

Rengøring af systemet
Før påfyldning skal systemet rengøres for at fjerne olie
og forurening fra monteringsarbejdet fra rørsystemet.

Fyld systemet og udluft det.
Når tæthedsprøvningen er udført med succes, og
systemet er blevet renset, kan systemet fyldes.
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Bemærk: Før påfyldning skal du indstille fortrykket på
ekspansionsbeholderen (se det tekniske datablad for
indstillingspunktet for forfyldningstrykket); hvis der er
foretaget ændringer i rørsystemet, skal dette indstillings-
punkt beregnes igen, Ä    på side  38 .
Påfyldningsmængde: Den mængde, der kræves for at
fylde systemet, kan findes i den tekniske dokumentation
for systemet. Det anbefales også, at der afsættes en
passende reservemængde.

Fortsæt med at rense systemet, indtil der ikke læn-
gere kan ses luftbobler på det åbne udløb. Rengø-
ringsprocessen kan optimeres med velplacerede rør-
forbindelser.

På grund af varmevekslerens kompleksitet er det van-
skeligt at løsne luftaflejringer med konventionelle midler.
Brugen af en glykol-vand-blanding forhindrer almindelig
gennemskylning, da den hvirvlende bevægelse resul-
terer i skumdannelse, som holder luften inde.
Vi anbefaler at opdele rørnettet i tre underafsnit:
 Varmeveksler til lufttilførsel
 Varmeveksler til udsugningsluft
 ekstern rørføring
Til opdelingen skal der på varmevekslerne anbringes
afspærringsanordninger (1-4) og tilførselshaner (a-d).
På denne måde kan sektionerne rengøres efter
hinanden, og luftlommerne kan fjernes effektivt.
Bemærk: Deaktivér RAC-systemet under rengørings-
processen!

ab

cd

⑤

①②

③④

ABL / ETA

ZUL / SUP

Fig. 22: Ventilation af RAC-systemet

Rengøring af delsystem, tilluftvarmeveksler

Montering Tilstand / tilslutning
Lukning (1) Lukket

Lukning (2) Lukket

Hane (a) Indgang til rengørings-
slange

Hane (b) Udgang af rengørings-
slange

Rengøring af delsystem, udsugningsvarmeveksler

Montering Tilstand / tilslutning
Lukning (3) Lukket

Lukning (4) Lukket
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Montering Tilstand / tilslutning
Hane © Indgang til rengørings-

slange

Hane (d) Udgang af rengørings-
slange

Rengøring af delsystemet, eksternt rørnet (5)

Montering Tilstand / tilslutning
Lukning (2) Lukket

Lukning (4) Lukket

Hane (a) Indgang til rengørings-
slange

Hane © Udgang af rengørings-
slange

Rengøring af delsystemet, eksternt rørnet (5)

Montering Tilstand / tilslutning
Lukning (1) Lukket

Lukning (3) Lukket

Hane (b) Rengøring af indgangs-
slange

Hane (d) Rengøring af udgangs-
slange

Tiden for en fuldstændig rengøringsproces kan variere
afhængigt af størrelsen af delsystemerne.
Anbefaling: Hvis der ikke længere kan registreres luft
ved udløbet af rengøringsslangen, skal du fortsætte ren-
gøringen i 5-10 minutter.

Valgfri udluftningsskrue

Fig. 23: Eksempel på udluftningsskrue bag det lille
inspektionsadgangspanel på X-CUBE

Hvis der er udluftningsskruer på RAC-varmevekslerne
(ekstraudstyr), er disse markeret med et advarselsskilt
på inspektionspanelet og er tilgængelige på tilslutnings-
siden via inspektionspanelet.

 Optimal udluftning

For at opnå den bedst mulige udluftning anbefaler
vi, at der installeres udluftere på stedet på det
højeste punkt i systemet, se Ä » Ventilationsenhed«  
på side  26 .

Indstilling af driftstrykket
Efter udluftning skal systemet indstilles til det ønskede
driftstryk. Driftstrykket bestemmes som en del af kon-
struktionen af ekspansionsbeholderen og kan findes i
det tekniske datablad for RAC-systemet.

 Tryksvingninger

Systemtrykket skal være stort set konstant, både når
pumpen kører (nominel hastighed ca. 80 - 90%, se
display pumpe) og når pumpen er standset. Stærke
trykudsving er et tegn på luftlommer i systemet, som
vil føre til nedsat ydelse. Hvis der opstår trykudsving,
skal der udluftes (igen).
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4.6 Tilslutning af enheden til strømfor-
syningen

Elektrisk tilslutning

 FARE!
Fare for død på grund af elektrisk strøm!
Fare for elektrisk stød! Rør ikke ved strømførende
komponenter!
– Kun en kvalificeret elektriker må tilslutte strøm-

forsyningen.
– Læg forbindelseskabler på en sådan måde, at de

ikke ved et uheld kan blive beskadiget af meka-
niske påvirkninger eller af varme.

– Forbind den hydrauliske enhed til jord i overens-
stemmelse med den nyeste teknik.

– Når du tilslutter elektriske komponenter, skal
du følge producentens specifikationer, de lokale
bestemmelser og regler for god praksis (DIN/
VDE) og de generelle anbefalinger til undgåelse
af elektromagnetisk interferens,

1.
 Kredsløbsdiagram

Ledningsdiagrammerne og terminalforbindel-
sesplanerne er en del af det med-
følgende kredsløbsdiagram. Kredsløbsdia-
grammet findes i hydraulikaggregatets
kontaktskab.

Tilslut den hydrauliske enhed til strømforsyningen
i henhold til kredsløbsdiagrammet.

2. Hydraulikenheden skal medtages i potentialudlig-
ningen.

3. Test beskyttelsesledere og isolationsmodstand i
henhold til EN 60204 (VDE 0113). Tag de nødven-
dige sikkerhedsforanstaltninger!

4.7 Ledningsføring af bussensorer
Hvis RAC-systemet er udstyret med luftsensorer, skal
sensorerne tilsluttes til hydraulikaggregatets styresy-
stem af andre.

②

①

③

t t
RH

p

t t
RH

p

Modbus RTU

Fig. 24: Tilslutning af bussensorer

1 X-CUBE (tilluft)
2 X-CUBE (fraluft)
3 Kontaktskab til den hydrauliske enhed
Bemærk venligst:
 Sensorerne skal tilsluttes af andre og før idriftsæt-

telse
 Ledninger: Daisy chain, Modbus EIA-485-standard,

datatransmission med Modbus RTU
 Tilslutning i henhold til kredsløbsdiagrammet (se

hydraulikaggregatets kontaktskab).
 For datablade om sensorer, se tillæg.
 For at undgå kabelrefleksioner skal netværksseg-

menter afsluttes i begge ender med 120 Ω busaf-
slutningsmodstande.

 Anbefalet datakabel:
– Det anvendte kabel skal være parsnoet,

afskærmet og opfylde Modbus-specifikatio-
nerne, f.eks. HELUKABEL PAAR-TRONIC-
CY-2x2x1 mm²

– Den maksimale kabellængde må ikke over-
skrides (EIA-485-standard).

 Idriftsættelse af TROX's tekniske tjeneste.

4.8 Installation af komponenter til gen-
vinding af køleenergi fra affugtning

Komponenterne (sensorer, ventilaktuatorer) i RAC-
systemer, der gør det muligt at genvinde køleenergi fra
affugtning, skal tilsluttes af andre til styresystemet for
den hydrauliske enhed.
De komponenter, der skal tilsluttes, er vist i den skema-
tiske illustration af systemet (se bestillingsdokumenter).
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Bemærk venligst:
 Komponenter skal tilsluttes af andre og forud for

idriftsættelse
 Analog ledningsføring i henhold til producentens

dokumentation
 Tilslutning i henhold til kredsløbsdiagrammet (se

hydraulisk enheds kontaktskab).
 Idriftsættelse af TROX's tekniske tjeneste.

4.9 Installation af den adiabatiske luft-
fugter

Komponenterne (sensorer, ventilaktuatorer) i RAC-
systemer, der anvendes sammen med en adiabatisk
luftfugter, skal tilsluttes af andre til den hydrauliske
enheds styresystem.
De komponenter, der skal tilsluttes, er vist i den skema-
tiske illustration af systemet (se bestillingsdokumenter).
Bemærk venligst:
 Komponenterne skal tilsluttes af andre og før idrift-

sættelse
 Analog ledningsføring i henhold til producentens

dokumentation (se bilag)
 Tilslutning i henhold til kredsløbsdiagrammet (se

hydraulisk enheds kontaktskab).
 Idriftsættelse af TROX's tekniske tjeneste.
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5 Brug af X-CUBE Control
X-CUBE Control er styresystemet for den hydrauliske
enhed. Brug brugergrænsefladen, X-CUBE Control, til
at konfigurere den hydrauliske enhed og indstille para-
metre.
Åbn brugergrænsefladen på følgende måde:
 Touchpanel på den hydrauliske enhed
 Touchpanel på X-CUBE-enheden (ekstraudstyr)
 Browser på din pc

Brug af touchpanelet
Touchpanelet er følsomt over for trykket fra dine fingre;
der er ikke brug for tastatur eller mus. Der vises et vir-
tuelt tastatur på panelet, så du kan indtaste data.
Alternativt kan du bruge en pc med tastatur og mus til
at navigere i X-CUBE Control. I dette tilfælde skal du
oprette en forbindelse mellem enheden og en pc (af
andre) eller et netværk (af andre).

5.1 Log på brugergrænsefladen
Visning af »login/skrivetilladelse«  på skærmen
Personale:
 Instrueret person

Fig. 25: Åbning af brugeradministration

Tryk på .

ð Dette viser login/skrivetilladelse på skærmen.

Login
Personale:
 Instrueret person

Forudsætning:
 »Login/skrivetilladelse«  vises på skærmen

Fig. 26: Indtast dit brugernavn og adgangskode

1. Vælg feltet »Brugernavn«  ( Fig. 26 ), indtast dit
brugernavn og bekræft ved at trykke på »Enter« .

Standard brugernavn: TROX

Hvis du vil beholde store bogstaver aktiveret,
skal du trykke på »Caps«  inden du begynder
at skrive.

2. Vælg »adgangskode«  ( Fig. 26 ), indtast tin
adgangskode og bekræft ved at trykke på
»Enter« .

Standard adgangskode: XCUBE

3. Tryk på »Login«  ( Fig. 26 ).

ð Du er nu logget ind. Symbolet  i statuslinjen
indikerer din brugerstatus. Du kan nu vælge
funktioner og indstille parametre.

Brug af X-CUBE Control
Log på brugergrænsefladen  
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Åbning af »systemoversigten«
Personale:
 Instrueret person

Fig. 27: Åbning af systemoversigt på skærmen, variant
1

Når du er logget ind, skal du trykke på 
( Fig. 27 ).

ð Dette viser systemoversigten.

Alternativt:

Fig. 28: Åbning af systemoversigt på skærm, variant 2

Tryk på  ( Fig. 28 ) på startskærmen eller tryk på
knappen i navigationsområdet ( Fig. 28 ).

ð Dette viser systemoversigten.

5.2 Systemoversigt

Fig. 29: Systemoversigt (eksempel)

Systemoversigten er en skematisk illustration af RAC-
systemet. Du kan vælge individuelle symboler for at
åbne de respektive skærme til indstilling af parametre.

Header

Symbol Funktion
Mode: Viser den aktuelle driftstilstand

 Off
 Standby
 Brugervejledning
 Auto

User: Viser den aktuelle bruger

Login: Viser den resterende tid, indtil et nyt login
er påkrævet

Brugeren er logget ind

Brugeren er logget ud

Systemoversigt

Symbol Funktion
AHU varmeveksler

AHU ventilator

2-vejsventil

3-vejsventil

Pumpe

Pladevarmeveksler til køling af energitil-
førsel

Pladevarmeveksler til opvarmning af ener-
gitilførsel

Footer

Symbol Funktion
Åbner systemoversigten

Åbner loginskærmen

Brug af X-CUBE Control
Systemoversigt  
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Symbol Funktion
Åbner skærmindstillinger

Viser alarmstatus og fejlmeddelelser

Ingen fejl

Advarsel, systemet forbliver tændt

Fejl, hydraulikenheden er slukket

5.3 Systemindstillinger
»Systemindstillinger«  vises på skærmen
Personale:
 Instrueret person

Forudsætning:
 Du er logget ind.

Fig. 30: 'Systemoversigt' (eksempel)

Tryk på .

ð Dette viser »Systemindstillinger«

5.3.1 Valg af sprog
Valg af sprog
Personale:
 Instrueret person

Forudsætning:
 Du er logget ind.
 »Systemindstillinger«  vises på skærmen.

Fig. 31: Valg af sprog

1. Tryk på »sprog/language«  og vælg derefter et
sprog fra listen.

2. Tryk »anvend« .

ð Sproget er indstillet, tekster vil blive vist på
dette sprog.

5.3.2 Indstilling af 'systemtilstand' (drifts-
tilstand)

Valg af 'systemtilstand' (driftstilstand)
Personale:
 Instrueret person

Forudsætning:
 Du er logget ind.
 »Systemindstillinger«  vises på skærmen.

Fig. 32: Valg af 'systemtilstand' (driftstilstand)

1. Vælg »systemtilstand«  og vælg derefter en
systemtilstand fra listen.

Driftstilstand Beskrivelse
OFF Den hydrauliske enhed er

slukket.

Auto Den hydrauliske enhed er i drift.
Kontrolfunktionerne er aktive.

Manual Den hydrauliske enhed er i
manuel drift. Alle kontrolele-
menter kan styres manuelt.

2. Tryk »anvend« .

ð Systemtilstanden er indstillet.

Brug af X-CUBE Control
Systemindstillinger   > Indstilling af 'systemtilstand' (driftstilstan...
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5.3.3 Indstilling af dato og klokkeslæt
Indstilling af dato og klokkeslæt
Personale:
 Instrueret person

Forudsætning:
 Du er logget ind.
 »Systemindstillinger«  vises på skærmen.

Fig. 33: Indstilling af dato og klokkeslæt

1. Vælg »år«  ( Fig. 33 ) og indtast kalenderåret.
2. Indtast »måned« , »dag« , »time«  og »minut«

( Fig. 33 ) på samme måde.
3. Tryk »anvend« .

ð Dato og klokkeslæt er indstillet.

5.4 Indstilling af manuel tilstand

 Manuel tilstand/automatisk tilstand

Når hydraulikenheden er blevet idriftsat, skal den
indstilles til automatisk drift.

I nogle situationer kan det være nyttigt at indstille
enheden til manuel tilstand, f.eks. ved idriftsættelse
eller når systemet skal udluftes.

Personale:
 Instrueret person

Forudsætning:
 Du er logget ind, se Ä Kapitel 5.1   »Log på bruger-

grænsefladen« på side  32
 RAC-systemoversigten vises, se Ä Kapitel

5.2   »Systemoversigt« på side  33

Fig. 34: Indstilling af 'systemtilstand' (driftstilstand)

1. Indstil systemtilstanden til »Manuel« ,
Ä 5.3.2   »Indstilling af 'systemtilstand' (driftstil-
stand)« på side  34 .

2. Klik på den skematiske illustration i systemover-
sigten.

ð »Status for det væskekoblede system«  (RAC-
systemstatus ) vises.

Fig. 35: RAC-systemstatus

3. Vælg »Manuel kontrol« .

ð »Manuel kontrol«  vises på skærmen.

Fig. 36: Manuel kontrol

4. Værdierne kan kontrolleres i højre side. Alle sta-
tusværdier, undtagen »drifttilstand« , skal være
sat til OK (grøn).

Hvis dette ikke er tilfældet, er der en fejl,
der forhindrer manuel drift. For fejlfinding,
Ä Kapitel 5.5   »Bekræftelse af fejlmeddelelser«
på side  35 .
Hvis der ikke er nogen fejl, kan du tænde pumpen.
For at gøre dette skal du gå til »Pumpe«  omskif-
teren og klikke på den for at ændre indstillingen
fra Off til On.

 FORSIGTIG!
Risiko for skade på pumpen
Pumpen beskadiges, hvis pumpen tændes, før RAC-
systemet er blevet fyldt.
Fyld RAC-systemet og udluft det, før du tænder for
pumpen.

5.

6.

7.

Indstil »Pumpens hastighed [%]« til en værdig 
mellem 0 og 100%.
Ved udluftning er det tilstrækkeligt med en lav 
hastighed på 30%.

Indstil derefter ventilerne (standardværdier):
 »2-vejsventil« : 0%
 »3-vejsventil« : 100%
Bekræft dine indstillinger med »Accepter« .

ð Dette starter hydraulikenheden med de vær-
dier, du lige har indstillet.

8. Hvis du vil vende tilbage til det forrige skærmbil-
lede, skal du vælge »Luk« . For at vende tilbage til
systemoversigten, skal du vælge »Luk«  igen.

5.5 Bekræftelse af fejlmeddelelser
Personale:
 HVAC tekniker

Forudsætning:
 Du er logget ind.
 Oversigten over RAC-systemet vises.
1. Vælg / .

ð Dette viser »Alarmer«  på skærmen.

Brug af X-CUBE Control
Bekræftelse af fejlmeddelelser  
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Fig. 37: Alarmer

2. »Alarmer«  viser alle aktuelle fejlmeddelelser; du
kan først slette en fejlmeddelelse, når fejlen er
blevet udbedret.
Hvis du vil slette enkelte meddelelser, skal du
markere meddelelserne og derefter vælge »Slet« ;
for at slette alle meddelelser, skal du vælge »Slet
alle« .

ð Fejlmeldingerne slettes. Hvis en fejl ikke er
blevet udbedret, vises den tilsvarende fejlmed-
delelse igen.

Brug af X-CUBE Control
Bekræftelse af fejlmeddelelser 
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6 Første idriftsættelse
6.1 Sikkerhedsanvisninger vedrørende

første idriftsættelse
Forkert første idriftsættelse

 ADVARSEL!
Risiko for liv ved forkert første idriftsættelse!
En forkert første idriftsættelse kan føre til potentielt
dødelige situationer og forårsage betydelig skade på
ejendom.
– Kun kvalificerede elektrikere må udføre arbejde

på det elektriske system og på motorer.
– Alle andre indledende idriftsættelsestrin skal

udføres af en HVAC-tekniker.

Skarpe kanter, skarpe hjørner og tynde metalplade-
dele

 FORSIGTIG!
Fare for skader fra skarpe kanter, skarpe hjørner
og tynde metaldele!
Skarpe kanter, skarpe hjørner og tynde metalplade-
dele på varmeveksleren eller på køle- eller varme-
fladen kan forårsage snit eller skrammer.
– Vær forsigtig, når du arbejder på disse kompo-

nenter.
– Bær beskyttelseshandsker, sikkerhedssko og

hjelm.

Fare for knusning.

 ADVARSEL!
Knusningsfare fra bevægelige dele!
Der er en øget risiko for knusning af kabinetter, døre,
paneler og komponenter på enheden.
– Ræk aldrig ind mellem bevægelige dele.
– Vær forsigtig, når du udfører arbejdet.
– Bær beskyttelseshandsker, sikkerhedssko og

hjelm.

Inspektions adgangsdøre der smækker i.

 ADVARSEL!
Fare for knusning fra døre som smækker ved
vinden.
Inspektionsdøre kan smække i ved vindpåvirkning,
eller hvis nogen skubber til dem utilsigtet, hvilket kan
medføre alvorlige skader på hoved og lemmer.
– Fastgør adgangsport med holde-anordning.
– Inspektionsdøre uden dørstop skal sikres mod

lukning ved hjælp af passende midler.
– Ræk ikke ind mellem døren og dørkarmen.
– Brug beskyttelseshandsker og en hjelm, når du

åbner en inspektion adgangsdør.

6.2 Før første idriftsættelse
Før første idriftsættelse:
 Fjern eventuell beskyttelsesfilm.
 Tilslut hydraulikenhedens rør til ventilationsaggre-

gatet, Ä    på side  25 .
 Fyld systemet og udluft det Ä Kapitel

4.5   »Påfyldning og udluftning af hydrauliken-
heden« på side  27 .

 Udluft pumpen i hydraulikenheden.
 Etablere potentialudligning og jordforbindelse.
 Tilslut strømforsyningen Ä  4.6   »Tilslutning af

enheden til strømforsyningen« på side  30 .

 BEMÆRK!
Risiko for skader som følge af, at pumpen løber
tør!
Hvis pumpen tændes, før RAC-systemet er blevet
fyldt, beskadiges pumpens mekaniske pakning,
hvilket reducerer pumpens levetid betydeligt. En
defekt mekanisk pakning resulterer i væskelækage.
Udluft pumpen før første idriftsættelse.
For nærmere oplysninger om udluftning af pumpen
henvises til pumpeproducentens dokumentation
(vedlagt).

Første idriftsættelse
Før første idriftsættelse  
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6.3 Opsætning af den hydrauliske
enhed

6.3.1 Kontrol af ekspansionsbeholderen
Bemærk:
Ekspansionsbeholderens volumen er blevet fastsat på
baggrund af konstruktionsdataene. Du bør kontrollere,
om resultatet af beregningen stadig er korrekt.
Hvis beregningsgrundlaget er ændret, f.eks. hvis instal-
lationsstedet eller længden af et rør er ændret, er det
nødvendigt at foretage en ny beregning. De originale
data findes i de projektspecifikke tekniske datablade for
den hydrauliske enhed.
Beregningerne vist her er forenklet.

Givet data

Sikkerhedsventil 8 bar

Volumenændring på grund af temperatu-
rændring

1,7%

1. Beregning af ekspansionsvolumen:

Ve - Ekspansionsvolumen [l]

Vsys - Indkapslet vand (samlet system) [l]

2. Beregning af fortryk:

p0 - Fortryk [bar]

pst - Statisk tryk [bar]

Bemærk: p0 skal være mindst 0,7 bar.

3. Omberegning af den nødvendige nominelle
volumen:

Hvis: Så:

Ellers:

fN - Udnyttelsesfaktor

VWR - Vandmængde til kompensation for
lækager [l]

Vexp.min - Ekspansionsbeholderens nominelle
volumen [l]

4. Beregning af det minimale og maksimale fyld-
ningstryk for systemet.

pa,min - Mindste påfyldningstryk for systemet [bar]

Vexp - Ekspansionsbeholderens nominelle
volumen = se det tekniske datablad for
den hydrauliske enhed

pa,max - Maksimalt koldt fyldetryk [l]

Beregningseksempel:
350 l - Volumen af alle varmevekslere i systemet
100 l - Volumen af den hydrauliske enhed og eksterne

rør
10 m - Statisk højde

Kontroller, om volumenet i hydraulikenhedens ekspansi-
onsbeholder er tilstrækkeligt, og hvilket fortryk der skal
indstilles på ekspansionsbeholderen.
Beregn derefter påfyldningstrykket for systemet:
Givet data:
Vexp - 25 l

Vsys - 350 + 100 l = 450 l

pst - h = 10 m = 1 bar

Beregning af påfyldningstrykket for systemet:

Det teoretiske påfyldningstryk for systemet skal være
mellem 0,47 bar og 6,5 bar.
Bemærk: Kør systemet med et driftstryk på mindst
1.0 bar, da pumpen ellers kan blive beskadiget. Du kan
kontrollere og justere trykværdierne for ekspansionsbe-
holderen med et måler- og påfyldningsslangesæt.

Første idriftsættelse
Opsætning af den hydrauliske enhed   > Kontrol af ekspansionsbeholderen
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Til sidst skal du nulstille påfyldningstrykket for systemet
med testtrykpumpen. Sørg derfor for at undersøge på
forhånd, om den benyttede vand-glykol-blanding stadig
er tilgængelig.

6.3.2 Brug af ekspansionsbeholderen
Indstilling for tryk
Du kan enten indstille trykket på ekspansionsbehol-
deren, før du fylder RAC-systemet, eller lukke for vand-
tilslutningerne til ekspansionsbeholderen, tømme den
og indstille trykket, når du har fyldt RAC-systemet.
Værktøj:
 Måle- og påfyldningsslange-sæt til ekspansionsbe-

holdere

 FORSIGTIG!
Sørg for, at det tilladte driftstryk (→ ekspansions-
beholderens typeskilt) ikke overskrides. Ellers kan
beholderen sprænge.

Et forkert fortryk eller påfyldningstryk for systemet vil
forringe ekspansionsbeholderens funktion.
Indstil fortryk p0

1. Brug påfyldningsventilen på ekspansionsbehol-
deren til at indstille systemets fortryk – mindst 1,0
bar; fyld kun op med nitrogen.

2. Åbn forsigtigt ventilen på vandsiden.
Indstilling af driftstryk pa for RAC-systemet

3. Indstil et driftstryk mellem Pa,min og Pa,max.

ð Ekspansionsbeholderen er nu klar til brug

Første idriftsættelse
Opsætning af den hydrauliske enhed  > Brug af ekspansionsbeholderen
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6.3.3 Parameterindstilling på tryksensoren
Det er nødvendigt at indstille de nødvendige koblingspunkter på tryksensoren.
For detaljerede oplysninger om indstilling af parametre på tryksensoren se Ä Bilag B   »Leverandørdokumenter«
på side  54 .

Følgende parametre skal indstilles:

Parameter Navn på displayet Indstilling
Koblingspunkt 1:
System udkobling

SP1 1 bar under SP2;
Laveste værdi: 1,0 bar

Koblingspunkt 1:
Genindkobling

rP1 0,3 bar under SP1

Koblingspunkt 2:
Advarsel om test af systemets fyld-
ningstryk

SP2 0,3 til 0,5 bar under driftstrykket

Koblingspunkt 2:
Genindkobling

rP2 0,3 bar under SP2

Karakteristik for koblingspunkt 1 OU1 Hno (normalt åben, hysterese)

Karakteristik for koblingspunkt 2 OU2 Hno (normalt åben, hysterese)

Måleenhed Uni bar

6.3.4 Udluftning
Krav:
 Alle rør og slanger til driftsvæske er blevet professi-

onelt tilsluttet.
 Rørene er blevet tilsluttet i henhold til leverandørens

anvisninger.
 Hydrauliksystemet er blevet fyldt med driftsvæske.
 Hydrauliksystemet er allerede blevet udluftet i et vist

omfang.
 Ekspansionsbeholderen er blevet kontrolleret.

– Ekspansionsbeholderens volumen er tilstrække-
ligt til systemet.

– Fortrykket er blevet beregnet og indstillet på
baggrund af de lokale forhold.

 Påfyldningstrykket for systemet er blevet indstillet.
 Forsyningsspændingen er blevet etableret.

Fig. 38: Tænding af hovedafbryderen

1. Tænd for hovedafbryderen for at tænde for den
hydrauliske enhed

2. Log ind på X-CUBE Control i brugergrænsefladen.
Det kan du gøre ved at bruge hydraulikenhedens
touchpanel, AHU'ens touchpanel eller det centrale
BMS (via din pc) Ä Kapitel 5.1   »Log på bruger-
grænsefladen« på side  32 .

3. Skift den hydrauliske enhed til manuel tilstand,
Ä Kapitel 5.4   »Indstilling af manuel tilstand«
på side  35 .
Indstil en lav pumpeevne (maks. 50%) for at
udlufte.

4. Udluft systemet. Gentag flere gange, hvis det er
nødvendigt.
Bemærk:
Systemets påfyldningstryk skal være næsten kon-
stant, når du starter pumpen. Et svingende påfyld-
ningstryk indikerer, at der stadig er luft fanget i
systemet.

Første idriftsættelse
Opsætning af den hydrauliske enhed  > Udluftning
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6.3.5 Start
Forudsætninger:
 RAC-systemet er blevet udluftet, Ä  6.3.4   »Udluft-

ning« på side  40
 Signalkabler er blevet tilsluttet.

– Frigivelsessignal (digital)
– Krav for strøm (analog 0-10 V)
– Valgfrit: Proportionelt signal for luftstrømmen

(analog 0-10 V)
– Valgfrit: Der kan modtages statussignaler, dvs.

at kablerne er blevet tilsluttet (fejl, advarsel,
driftsstatus; meddelelse om "varmegenvinding
ikke mulig", risiko for frostskader under tilførsels-
processen).

– Alternativt: Modbus TCP/IP eller BACnet IP
kommunikationskabel er blevet tilsluttet.
Afhængigt af konstruktionen, se kredsløbsdia-
gram

 Enheden er let tilgængelig; for udendørs enheder er
arbejdspladsbestemmelserne (sundhed, sikkerhed
og velfærd) overholdt. Ingen fare for at falde ned.

Fig. 39: Tænding af hovedafbryderen

1. Tænd for hovedafbryderen for at tænde for den
hydrauliske enhed

2. Log ind på X-CUBE Control på brugergrænse-
fladen. Det kan du gøre ved at bruge hydrauliken-
hedens touchpanel, AHU'ens touchpanel eller det
centrale BMS (via din pc) Ä Kapitel 5.1   »Log på
brugergrænsefladen« på side  32 .

3. Indstil den automatiske tilstand, Ä  5.3.2   »Indstil-
ling af 'systemtilstand' (driftstilstand)« på side  34

Første idriftsættelse
Opsætning af den hydrauliske enhed  > Start
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7 Vedligeholdelse
Hydraulikenheden kræver regelmæssig vedligeholdelse.
Regelmæssig pleje og vedligeholdelse sikrer driftspa-
rathed, funktionssikkerhed og lang levetid for enheden.

7.1 Sikkerhedsanvisninger vedrørende
vedligeholdelse

Forkert vedligeholdelse

 ADVARSEL!
Risiko for personskade ved forkert vedligehol-
delse!
Forkert vedligeholdelse kan forårsage alvorlige per-
sonskader og betydelig materielskade.
– Før du påbegynder vedligeholdelse, skal du

slukke for hydraulikenheden og sikre den mod
utilsigtet genstart.

– Lad kun autoriserede personer udføre vedlige-
holdelse.

– Før du går i gang, skal du sikre dig, at der er
tilstrækkelig plads til det arbejde, du skal udføre.

– Hold arbejdsområdet ryddeligt og rent. Dele
og værktøj, der er løst stablet eller ligger frit
omkring, er en kilde til ulykker.

– Når du genmonterer tidligere fjernede dele, skal
du følge den korrekte procedure, bruge alle fast-
gørelseselementer og stramme alle skruer med
det korrekte drejningsmoment.

– Før du idriftsætter enheden igen, skal du sikre
dig, at:
– at alle vedligeholdelsesopgaver er udført i

overensstemmelse med denne vejledning.
– alle inspektionsdøre og dæksler er blevet

lukket.
– at alle sikkerhedsanordninger er installeret

og fungerer korrekt.

Varme overflader

 ADVARSEL!
Fare for skade forårsaget af varme overflader!
Delene i den hydrauliske enhed kan blive meget
varme under drift. Hudkontakt med varme overflader
forårsager alvorlige hudforbrændinger.
– Brug varmebestandigt beskyttelsesbeklædning

og handsker, når du arbejder i nærheden af en
potentielt varm overflade.

– Før du begynder at arbejde, skal du sikre dig,
at alle overflader er afkølet til den omgivende
rumtemperatur.

Inspektions adgangsdøre der smækker i.

 ADVARSEL!
Fare for knusning fra døre som smækker ved
vinden.
Inspektionsdøre kan smække i ved vindpåvirkning,
eller hvis nogen skubber til dem utilsigtet, hvilket kan
medføre alvorlige skader på hoved og lemmer.
– Fastgør adgangsport med holde-anordning.
– Inspektionsdøre uden dørstop skal sikres mod

lukning ved hjælp af passende midler.
– Ræk ikke ind mellem døren og dørkarmen.
– Brug beskyttelseshandsker og en hjelm, når du

åbner en inspektion adgangsdør.

Fare for knusning.

 ADVARSEL!
Knusningsfare fra bevægelige dele!
Der er en øget risiko for knusning af kabinetter, døre,
paneler og komponenter på enheden.
– Ræk aldrig ind mellem bevægelige dele.
– Vær forsigtig, når du udfører arbejdet.
– Bær beskyttelseshandsker, sikkerhedssko og

hjelm.

7.2 Slukning af hydraulikenheden og
sikring mod utilsigtet start af den

Før du påbegynder vedligeholdelse, skal du slukke for 
hydraulikenheden og sikre den mod utilsigtet start:
 Ä  2.6   »Sikring mod utilsigtet start af enheden«

på side  14

Vedligeholdelse
Slukning af hydraulikenheden og sikring mod util...  
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7.3 Vedligeholdelsesplan
I de følgende afsnit beskrives de vedligeholdelsesop-
gaver, der er nødvendige for at sikre en effektiv og fejlfri
drift.
Hvis du ved regelmæssig kontrol konstaterer øget
slitage, skal du ændre vedligeholdelsesintervallerne i
overensstemmelse hermed og foretage hyppigere kon-
trol af slitage. Hvis du har spørgsmål om vedligehol-
delse og vedligeholdelsesintervaller, skal du kontakte
TROX tekniske service, Ä »TROX Teknisk Service«  
på side  3 .

Vedligeholdelse
Vedligeholdelsesplan  
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Hydraulikenhed, rørføring

Interval Vedligeholdelsesarbejde Personale
Hver 6. måned Visuel kontrol af AHU-kabinetter for forurening, skader og korrosion.

Rengør om nødvendigt.
Instrueret person

Hver 12. måned Kontroller samlinger og rør for utætheder. Instrueret person

Kontroller kabinettet for kondensdannelse. Instrueret person

Kontrol af potentialudligning Instrueret person

Kontroller vandkvaliteten i den hydrauliske enhed. Systemet skal opfylde
kravene til varme- og kølekredsløb (EN 14868, VDI2035-1/-2).

HVAC tekniker

 Køleflade

Interval Vedligeholdelsesarbejde Personale
Hver 3. måned Kontroller affugtnings køleflade, kondensat kondensbakke og 

dråbefang for snavs, beskadigelse, korrosion og lækage. Rengør og 
reparer om nødvendigt.

Instrueret person

Kontroller funktionen af kondensvandafløb og vandlås. Rengør og 
reparer om nødvendigt.

Instrueret person

Hver 6. måned Kontroller varmeveksleren for snavs, beskadigelse, korrosion og lækage. HVAC tekniker

Hver 12. måned Kontroller funktionen af tilførsels- og returrørene. HVAC tekniker

Varmeflade

Interval Vedligeholdelsesarbejde Personale
Hver 6. måned Kontroller varmeveksleren for snavs, beskadigelse, korrosion og lækage. HVAC tekniker

Hver 12. måned Kontroller funktionen af tilførsels- og returrørene. HVAC tekniker

Elektriske motorer

Interval Vedligeholdelsesarbejde Personale
Hver 6. måned Kontroller visuelt for forurening, beskadigelse og korrosion. Instrueret person

Kontroller motorer for støj. Instrueret person

Hver 12. måned Kontroller elektriske forbindelser. Kvalificeret elektriker

Mål strømforbruget, og sammenlign det med den nominelle strøm. Kvalificeret elektriker

Kontroller, at alle sikkerhedsanordninger fungerer korrekt. Kvalificeret elektriker

Pumper

Interval Vedligeholdelsesarbejde Personale
Hver 6. måned Kontroller forurening, beskadigelse og korrosion. Rengør om nødvendigt. Instrueret person

Kontroller flangerne for utæthed. Instrueret person

Kontroller pumpens funktion. HVAC tekniker

Vedligeholdelse
Vedligeholdelsesplan 
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Ekspansionsbeholder

Interval Vedligeholdelsesarbejde Personale
Hver 6. måned Kontroller visuelt for forurening, beskadigelse og korrosion. Fjern snavs; hvis

ekspansionsbeholderen er blevet beskadiget, eller hvis der er korrosion, skal
beholderen udskiftes.

HVAC tekniker

Kontroller forbindelserne visuelt for lækage. Hvis der er utætheder, skal du
tætne de berørte forbindelser.

HVAC tekniker

Kontrol af membranen: Åbn nitrogenventilen kortvarigt; hvis der siver vand
ud, skal ekspansionsbeholderen udskiftes.

HVAC tekniker

Indstilling af tryk, Ä    på side  38 HVAC tekniker

Kontrolventiler

Interval Vedligeholdelsesarbejde Personale
Hver 6. måned Kontroller visuelt for forurening, beskadigelse og korrosion. Rengør om

nødvendigt.
Instrueret person

Kontroller forbindelser og fri bevægelighed. Instrueret person

Hver 12. måned Kontroller funktionen af reguleringsventiler. HVAC tekniker

Elektriske komponenter og enheder

Interval Vedligeholdelsesarbejde Personale
Hver 6. måned Visuel kontrol af sensorer for snavs, skader og korrosion. Rengør 

om nødvendigt.
Instrueret person

Hver 12. måned Kontrollér sensorforbindelser. Kvalificeret elektriker

Kontrollér sensor funktionen. Kvalificeret elektriker

Kontroller aktuatorer for snavs, beskadigelse og korrosion. Instrueret person

Kontrollér aktuatorens indgangssignaler, og kontrollér drifts- og
justeringsområderne.

Kvalificeret elektriker

Kontroller frosttermostat. Instrueret person

Kontroller lokale isolatorer. Kvalificeret elektriker

Styring

Interval Vedligeholdelsesarbejde Personale
Hver 12. måned Kontroller, at controllere er korrekt installeret og kontroller omgivel-

sesforholdene.
Kvalificeret elektriker

Kontroller den integrerede strømforsyning (reservebatterier). Kvalificeret elektriker

Kontroller funktionselementer og betjenings- og display enheder. Instrueret person

Kontroller indgangssignaler. Kvalificeret elektriker

Kontroller kredsløb og kontrolsignaler. Kvalificeret elektriker

Kontroller parametre. Instrueret person

Vedligeholdelse
Vedligeholdelsesplan 
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7.4 Vedligeholdelse
Driftsvæsker med glykol

 ADVARSEL!
Sundhedsrisiko ved drift af væsker, der inde-
holder glykol!
Driftsvæskerne i varmefladen, kølefladen og det
væskekoblede system indeholder glykol, som kan
skade dit helbred, hvis det kommer i kontakt med
din hud, hvis du sluger det, eller hvis du indånder
dampen eller tågen.
– Undgå kontakt med driftsvæsker, der indeholder

glykol.
– Arbejde må kun udføres af HVAC teknikere.
– Du må ikke spise, drikke eller ryge, mens du

håndterer driftsvæsker, der indeholder glykol.
– Vask dine hænder, når du afbryder eller afslutter

dit arbejde.
– Hvis du er kommet i kontakt med en driftsvæske,

der indeholder glykol, skal du følge de første-
hjælpsanvisninger, der er angivet på sikkerheds-
databladet for driftsvæsken.

– Når du skal håndtere en driftsvæske, der inde-
holder glykol, skal du bære det personlige
beskyttelsesudstyr, der er angivet i sikkerheds-
databladet for driftsvæsken.

7.4.1 Åbning af inspektionsdøre
Åbning af standard inspektionsdøre
Personale:
 Instrueret person
Beskyttelsesudstyr:
 Sikkerhedssele
 Industriel sikkerhedshjelm
 Beskyttelseshandsker

Fig. 40: Åbning af en dørlås

Drej dørhåndtaget mod uret 90  ( Fig. 40 ).

ð Dette låser døren op; den kan nu åbnes.

Inspektions adgangsdøre der smækker i.

 ADVARSEL!
Fare for knusning fra døre som smækker ved
vinden.
Inspektionsdøre kan smække i ved vindpåvirkning,
eller hvis nogen skubber til dem utilsigtet, hvilket kan
medføre alvorlige skader på hoved og lemmer.
– Fastgør adgangsport med holde-anordning.
– Inspektionsdøre uden dørstop skal sikres mod

lukning ved hjælp af passende midler.
– Ræk ikke ind mellem døren og dørkarmen.
– Brug beskyttelseshandsker og en hjelm, når du

åbner en inspektion adgangsdør.

7.4.2 Ekspansionsbeholder
Kontrol af membranen
Personale:
 HVAC tekniker

Åbn kortvarigt påfyldningsventilen, så der kan
slippe lidt nitrogen ud.
Hvis der ikke kommer nogen gas ud af behol-
deren, skal fortrykket indstilles med nitrogen.
Udskift membranekspansionsbeholderen, hvis der
undslipper væske.

Vedligeholdelse
Vedligeholdelse   > Ekspansionsbeholder
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Indstilling for tryk
Personale:
 HVAC tekniker

Sørg for, at det tilladte driftstryk (→ typeskilt) ikke over-
skrides. Ellers kan beholderen sprænge.
Et forkert fortryk eller påfyldningstryk for systemet vil
forringe ekspansionsbeholderens funktion.
Lad systemet køre ved en konstant temperatur, og hold
øje med det.
1. Hvis trykket i ekspansionsbeholderen er eller

stiger til > 4 bar, skal du lukke for tilslutningerne
på vandsiden til beholderen og derefter reducere
trykket på påfyldningsventilen til 4 bar.

2. Tøm ekspansionsbeholderen.
Indstil fortryk p0

3. Kontrollér, om påfyldningsventilen er utæt. Vigtigt:
Hvis du skal udføre vedligeholdelse på påfyld-
ningsventilen, skal du sørge for at tømme behol-
deren på forhånd (fjerne trykket).

Indstil påfyldningstrykket for systemet pe

ð Ekspansionsbeholderen er igen klar til brug

Vedligeholdelse
Vedligeholdelse  > Ekspansionsbeholder
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7.4.3 Centrifugalpumpe
Udskiftningsintervaller

Del eller komponent, der er udsat
for slitage

Mekanisk for-
segling

Pumpe- og
motorlejer

Omformer Motorvikling

Levetid 10.000 t til
20.000 t

12.000 t til
15.000 t

≥15.000 t
Max. omgivelses-
temperatur 40  C

25.000 t
Max. omgivelses-
temperatur 40  C

Udskiftningsin-
terval

Kontinuerlig drift 1 til 2 år 1,5 til 5 år 1 til 3 år 3 år

15 timers drift pr.
dag
9 måneder om
året

2 til 4 år 3 til 10 år – 6 år

7.4.4 Rensning af smudsudskilleren
Personale:
 HVAC tekniker
Beskyttelsesudstyr:
 Sikkerhedsbriller
 Sikkerhedssko
Materiale:
 Beholder til væsker med glykol

Rengør regelmæssigt netindsatsen i smudsudskilleren.
Rengøringsintervallerne bør være baseret på graden af
kontaminering af driftsvæsken.

Fig. 41: Smudsudskiller

1. Luk afspærringsventilerne, før og efter smudsud-
skilleren, så der ikke kan strømme mere drifts-
væske ind i smudsudskilleren, og så udskilleren
ikke er under tryk.

2. Fjern forsigtigt netindsatsen, brug beholderen til
driftsvæsken, og bortskaf væsken på en professi-
onel måde.

3. Rengør netindsatsen.
4. Sæt netindsatsen i igen og åbn ventilerne. Kon-

troller for lækage.

Vedligeholdelse
Vedligeholdelse  > Rensning af smudsudskilleren
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A Skematiske illustrationer af systemet (eksempler)
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Fig. 42: RAC-system med køleenergitilførsel
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Fig. 43: RAC-system med genvinding af køleenergi fra affugtning
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B Leverandørdokumenter
B.1 Tryk sensor

Operating instructions 
Electronic pressure sensor

PN7xxx

8
0

0
1
0
5
7

9
 /
 0

0
 

0
7

 /
 2

0
1

6

UK

10

7 Operating and display elements

321

9 10 11

4 5 6 7 8

12

1 to 8: Indicator LEDs

LED 1 Switching status OUT1 (lights when output 1 is switched).

LED 8 Switching status OUT2 (lights when output 2 is switched).

LEDs 
2 - 7

System pressure in the indicated unit of measurement.

 - Selection of the parameters and acknowledgement of the parameter values. 

 - Setting of the parameter values (scrolling by holding pressed; incremental by pressing 
once).

12: Alphanumeric display, 4 digits

 - Display of the current system pressure.
 - Indication of the parameters and parameter values.

11

UK

8 Menu

8.1 Menu structure: Main menu

RUN

1

2

Menu items highlighted in grey e.g.  
[ FH1  ] are only active when 
assigned parameters have been 
selected. 

12

8.2 Explanation of the menu

8.2.1 Explanation of the menu level 1

SPx/rPx Upper / lower limit value for system pressure at which OUT1 switches with 
hysteresis setting. SPx/rPx is displayed if the parameter [Hno] or [Hnc] for 
OUTx was set in the extended functions "EF" menu.

FHx/FLx Upper / lower limit value for system pressure at which OUT1 switches with 
window setting. FHx/FLx is displayed if the parameter [Fno] or [Fnc] for 
OUTx was set in the extended functions "EF" menu. 

EF Extended functions / opening of menu level 2.

8.2.2 Explanation of the menu level 2

rES Restore factory setting.

ou1 Output function for OUT1:
• Switching signal for the pressure limit values: hysteresis function [H ..] or 

window function [F ..], either normally open [. no] or normally closed [. nc].

ou2 Output function for OUT2:
• Switching signal for the pressure limit values: hysteresis function [H . .] 

or window function [F . .] as normally open (. no) or normally closed (. nc) 
each.

dS1 / dS2 Switching delays for OUT1 / OUT2.

dr1 / dr2 Switch-off delay for OUT1 / OUT2.

uni
Standard unit of measurement for system pressure (display): 
[bAr] / [mbar] / [MPA] / [kPA] / [PSI] / [inHG] 

P-n Output logic: pnp / npn.

Lo Minimum value memory for system pressure.

HI Maximum value memory for system pressure.

dAP Damping of the measured signal.

coLr
Assignment of the display colours "red" and "green" within the measuring 
range.

cFL / cFH
Lower / upper value for colour change.
Parameter only active after selection of a freely definable colour window in 
the coLr parameter: [r-cF] or [G-cF].

diS Update rate and orientation of the display.

Leverandørdokumenter
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9 Parameter setting

During parameter setting the unit remains in the operating mode. It continues 
to monitor with the existing parameters until the parameter setting has been 
completed.

9.1 Parameter setting in general

3 steps must be taken for each parameter setting:

1 Select parameter
 

 Press [ ] or [ ]  until the requested 
parameter is displayed.

2 Set parameter value
 -
meter.

 Press [ ] or [ ] for min. 2 s. 
 > After 2 s: setting value is changed: 

incrementally by pressing the button 
once or continuously by keeping the 
button pressed.

Numerical values are incremented continuously with [ ] or decremented with [ ]. 

3 Acknowledge parameter value
 

 > The parameter is displayed again. 
The new setting value is saved.

Set other parameters
 Press [ ] or [ ]  until the requested parameter is displayed.

Finish parameter setting
 Press [ ] or [ ] several times until the current measured value is displayed or wait for 
30 s. 

 > The unit returns to the process value display.

14

If [C.Loc] is displayed when an attempt is made to modify a parameter 
value, an IO-Link communication is active (temporary locking).

If [S.Loc] is displayed, the sensor is permanently locked via software. This 
locking can only be removed using a parameter setting software.

• Change from menu level 1 to menu level 2:

 

 Press [ ] or [ ] until [EF] is dis-
played.

 
 > The first parameter of the submenu is 

displayed (here: [rES]).

Change from menu level 1 to menu level 2 when a parameter setting 
software is used:

 Activate the [EF] button. 

15
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• Locking / unlocking
The unit can be locked electronically to prevent unintentional settings.

 Make sure that the unit is in the 
normal operating mode.

 Press [ ] + [ ] simultaneously for 
10 s.

 > [Loc] is displayed.

10 s

During operation: [Loc] is briefly displayed if you try to change parameter values.

For unlocking:
 Press [ ] + [ ] simultaneously for 
10 s.

 > [uLoc] is displayed.

10 s

On delivery: not locked.

• Timeout:

If no button is pressed for 30 s during parameter setting, the unit returns to the 
operating mode with unchanged values.

16

9.2 Configure display (optional)

 Select [Uni] and set the unit of measurement:
- [bAr], [mbAr], 
- [MPA], [kPA],
- [PSI],
- [inHG]

The selectable units of measurement depend on the respec-
tive unit.

 Select [diS] and set the update rate and orientation of the display:
- [d1]: update of the measured values every 50 ms.
- [d2]: update of the measured values every 200 ms.
- [d3]: update of the measured values every 600 ms.
- [rd1], [rd2], [rd3]: display as for d1, d2, d3; rotated by 180°.
- [OFF] = The measured value display is deactivated in the Run mode. 

The LEDs remain active even if the display is deactivated.
Error messages are displayed even if the display is deactivated.

Even with unsteady pressure characteristics [d1] provides optimum 
readability; the corresponding algorithms are stored.

9.3 Set output signals

9.3.1 Set output functions

 Select [ou1] and set the switching function:
- [Hno] = hysteresis function/NO,
- [Hnc] = hysteresis function/NC,
- [Fno] = window function/NO,
- [Fnc] = window function/NC.

 Select [OU2] and set the function:
- [Hno] = hysteresis function/NO,
- [Hnc] = hysteresis function/NC,
- [Fno] = window function/NO,
- [Fnc] = window function/NC.

9.3.2 Define switching limits for the hysteresis function

 [ou1] / [ou2] must be set as [Hno] or [Hnc].
 Select [SP1] / [SP2] and set the value at which the output is set.

 Select [rP1] / [rP2] and set the value at which the output is reset.
rPx is always smaller than SPx. The unit only accepts values which are 
lower than the value for SPx.
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9.3.3 Define switching limits for the window function

 [ou1] /[ou2] must be set as [Fno] or [Fnc].
 Select [FH1] / [FH2] and set the upper limit value.

 Select [FL1] / [FL2] and set the lower limit value.
FLx is always lower than FHx. The unit only accepts values which are lower 
than the value for FHx.

9.4 User settings (optional)

9.4.1 Set delay for the switching outputs

[dS1] / [dS2] = switching delay for OUT1 / OUT2.
[dr1] / [dr2] = reset delay for OUT1 / OUT2.

 Select [dS1], [dS2], [dr1] or [dr2] and set a value between 0 and 50 s (at 
0 the delay time is not active).

For this unit the parameters [dSx] und [drx] for the set and reset 
points are designed strictly to the VDMA guideline.

9.4.2 Set output logic for the switching outputs

 Select [P-n] and set [PnP] or [nPn].

9.4.3 Set damping for the switching signal

 Select [dAP], set the value in seconds; setting range 0.000...4.000 s (T 
value: 63 %). At 0.00 [dAP] is not active.

9.4.4 Read min/max values for the system pressure

 
[HI] = maximum value, [LO] = minimum value.
Delete memory:

 Select [HI] or [LO].
 Press and hold [ ] or [ ] until [----] is displayed.
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9.4.5 Reset all parameters to factory setting

 Select [rES].
 
 Press and hold [ ] or [ ] until [----] is displayed.
 

We recommend noting down your own settings before carrying out a reset 
.

9.4.6 Set colour change of the display  

 Select [coLr] and set the function:
 - [rEd] = display colour red (independent of the measured value).
 - [GrEn] =  display colour green (independent of the measured 

value).
 - [r1ou] = display colour red when OUT1 switches.
 - [G1ou] = display colour green when OUT1 switches.
 - [r2ou] = display colour red when OUT2 switches.
 - [G2ou] = display colour green when OUT2 switches.
 - [r-12] =  Display colour red when the measured value is between 

the limit values of OUT1 and OUT2.
 - [G-12] =  Display colour green when the measured value is bet-

ween the limit values of OUT1 and OUT2.
 - [r-cF] =  Display colour red when the measured value is between 

the freely definable limit values [cFL]*) and [cFH]*). 
 - [G-cF] =  Display colour green when the measured value is bet-

ween the freely definable limit values [cFL]*) and [cFH]*). 
*)  The parameters [cFL] and [cFH] can only be selected in the menu tree 

when [r-cF] or [G-cF] were activated.

 Select [cFL] and set the lower limit value  
(only possible when [r-cF] or [G-cF] were activated).

 > The setting range corresponds to the measuring range and its maximum 
limit is [cFH].

 Select [cFH] and set the upper limit value.  
(only possible when [r-cF] or [G-cF] were activated).

 > The setting range corresponds to the measuring range and its minimum 
limit is [cFL]. 
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9.4.7 Graphical depiction of the colour change of the display

Display colour change for the parameters 
[r1ou] / [r2ou], mode hysteresis function

Display colour change for the parame-
ters [G1ou] / [G2ou], mode hysteresis 
function

1

OUT1/

OUT2

2 1 2

OUT1/

OUT2

 Measured value > switch point OUT1/OUT2; 
Display = red

 Measured value > switch point OUT1/OUT2; 
Display = green

Display colour change for the parameters 
[r1ou] / [r2ou], mode window function

Display colour change for the parameters 
[G1ou] / [G2ou], mode window function

1 2

FL1/
FL2

FH1/
FH2

1 2

FL1/
FL2

FH1/
FH2

 Measured value between FL1/FL2 and FH1/
FH2; Display = red

Measured value between FL1/FL2 and FH1/
FH2; Display = green

Colour change display green

Colour change display red

1 Initial value of the measuring range

2 Final value of the measuring range
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Display colour change for the parameters 
[r-12], mode hysteresis function

Display colour change for the parameters 
[G-12], mode hysteresis function

1

OUT1

2

OUT2

1

OUT1

2

OUT2

Measured value between OUT1 and OUT2; 
Display = red

Measured value between OUT1 and OUT2; 
Display = green

Display colour change for the parameters 
[r-12], mode window function

Display colour change for the parameters 
[G-12], mode window function

1

FL1

2

FH1

FL2

FH2

1

FL1

2

FH1

FL2

FH2

 Measured value outside FL1...FH1 and  
FL2...FH2; Display = red

Measured value outside FL1...FH1 and  
FL2...FH2; Display = green

Colour change display green

Colour change display red

1 Initial value of the measuring range

2 Final value of the measuring range

FL1/FL2 Lower limit value window function outputs OUT1 / OUT2

FH1/FH2 Upper limit value window function outputs OUT1 / OUT2
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Display colour change with parameter [r-cF] 
independent of OUT1 / OUT2.

Display colour change with parameter  
[G-cF] independent of OUT1 / OUT2

1

cFL

2

cFH

1

cFL

2

cFH

Measured value between cFL and cFH; 
Display = red

Measured value between cFL and cFH; 
Display = green

Colour change display green

Colour change display red

1 Initial value of the measuring range

2 Final value of the measuring range

cFL Lower limit value (independent of the output function)

cFH Upper limit value (independent of the output function) 

10 Operation

After power on, the unit is in the Run mode (= normal operating mode). It carries 
out its measurement and evaluation functions and provides output signals 
according to the set parameters.

Operating indicators .

10.1 Read set parameters

 

 Press [ ] or [ ] until the requested parameter is displayed.

 
 > The unit displays the corresponding parameter value for approx. 30 s; then it 

changes to the process value display.
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10.2 Self-diagnosis / error indications

The unit has many self-diagnostic options.
• It monitors itself automatically during operation.
• Warnings and faults are displayed (even if the display is deactivated), in 

addition they are available via IO-Link.
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none Supply voltage too low.  Check / correct the supply 
voltage.

SC flashes flashes Excessive current at 
switching outputs OUT1 + 
OUT2 *)

 Check switching outputs for 
short-circuit or excessive 
current; remove the fault.

SC1 flashes Excessive current at swit-
ching output OUT1 * ).

 Check switching output OUT1 
for short-circuit or excessive 
current; remove the fault.

SC2 flashes Excessive current at 
switching output OUT2* ).

 Check switching output OU2 
for short-circuit or excessive 
current; remove the fault.

C.Loc Parameter setting locked 
via pushbuttons, para-
meter setting is active via 
IO-Link communication 

 Wait until parameter setting via 
IO-Link is finished.

S.Loc Setting buttons locked via 
parameter software. Para-
meter change is rejected 

. 

 Unlocking only possible via 
IO-Link interface / parameter 
software.

OL Process value too high.
(measuring range 
exceeded)

 Check / reduce system 
pressure / select unit with 
corresponding measuring 
range.

UL Process value too low
(value below measuring 
range).

 Check / increase system 
pressure / select unit with 
corresponding measuring 
range.

*)  The respective output remains deactivated as long as the excessive current / short circuit 

continues. 
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11 Technical data and scale drawing

11.1 Setting ranges

SP1 / SP2 rP1 / rP2

min max min max

PN7160
PN7560

bar 4 600 2 598 2

PSI 40 8700 20 8680 20

MPa 0.4 60 0.2 59.8 0.2

PN7070
PN7570

bar 4 400 2 398 2

PSI 40 5800 20 5780 20

MPa 0.4 40 0.2 39.8 0.2

PN7071
PN7571

bar 2 250 1 249 1

PSI 40 3620 20 3600 20

MPa 0.2 25 0.1 24.9 0.1

PN7092
PN7592

bar 1 100 0.5 99.5 0.5

PSI 10 1450 5 1445 5

MPa 0.1 10 0.05 9.95 0.05

PN7093
PN7593

bar 0.2 25 0.1 24.9 0.1

PSI 4 362 2 360 2

MPa 0.02 2.5 0.01 2.49 0.01

PN7094
PN7594

bar -0.9 10 -0.95 9.95 0.05

PSI -13.5 145 -14 144.5 0.5

MPa -0.09 1 0.095 0.995 0.005

PN7096
PN7596

bar 0.02 2.5 0.01 2.49 0.01

PSI 0.4 36.2 0.2 36 0.2

kPa 2 250 1 249 1

PN7097
PN7597

mbar 10 1000 5 995 5

PSI 0.1 14.5 0.05 14.45 0.05

kPa 1 100 0.5 99.5 0.5

inHG 0.2 29.5 0.1 29.4 0.1
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SP1 / SP2 rP1 / rP2

min max min max

PN7099
PN7599

mbar -980 1000 -990 990 10

PSI -14.3 14.5 -14.4 14.4 0.1

kPa -98 100 -99 99 1

inHG -29 29.6 -29.2 29.4 0.2

11.2 Further technical data
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12 Factory setting

Factory setting User setting

SP1 25% VMR *

rP1 23% VMR *

OU1 Hno

OU2 Hno

SP2 75% VMR *

rP2 73% VMR *

dS1 0.0

dr1 0.0

dS2 0.0

dr2 0.0

P-n PnP

dAP 0,06

Uni bAr / mbAr

colr rEd

diS d2

* =  The indicated percentage of the final value of the measuring range (VMR) of the 
respective sensor (for PN7xx9 the percentage of the measuring span) is set.

More information at www.ifm.com
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 Contact temperature sensor  
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Datasheet 
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Application 

Contact temperature sensor for measuring temperature on pipes and arched surfaces. 

Designed for control and monitoring systems. 

Types Available 

PR25 Sensor passive, with Sensor according to customer´s need* 
PR25 TRA active, 4..20 mA 
PR25 TRV active, 0..10 V 
 

* eg: PT100/PT1000/NI1000/NI1000TK5000/LM235Z/NTC.../PTC... and other sensors on request. 
** Measuring range (TRA/TRV) 1: -50..+50 °C, 2: -10..+120 °C, 3: 0..+50 °C, 4: 0..+150 °C, 8: -15..+35 °C 

Security Advice – Caution 

The installation and assembly of electrical equipment should only be performed by authorized personnel. 

The product should only be used for the intended application. Unauthorised modifications are prohibited! The 
product must not be used in relation with any equipment that in case of a failure may threaten, directly or indirectly, 
human health or life or result in danger to human beings, animals or assets. Ensure all power is disconnected 
before installing. Do not connect to live/operating equipment.  

Please comply with 
 Local laws, health & safety regulations, technical standards and regulations 
 Condition of the device at the time of installation, to ensure safe installation 
 This data sheet and installation manual 
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Notes on Disposal 

As a component of a large-scale fixed installation, Thermokon products are intended to be used permanently as 
part of a building or a structure at a pre-defined and dedicated location, hence the Waste Electrical and Electronic 
Act (WEEE) is not applicable. However, most of the products may contain valuable materials that should be 
recycled and not disposed of as domestic waste. Please note the relevant regulations for local disposal. 

General remarks concerning sensors 

Especially with regard to passive sensors in 2-wire conductor versions, the wire resistance of the supply wire has to be 
considered. If necessary the wire resistance has to be compensated by the follow-up electronics. Due to self-heating, the wire 
current affects the measurement accuracy, so it should not exceed 1 mA. 

When using lengthy connection wires (depending on the cross section used) the measuring result might be falsified due to a 
voltage drop at the common GND-wire (caused by the voltage current and the line resistance). In this case, 2 GND-wires must 
be wired to the sensor - one for supply voltage and one for the measuring current. 

Sensing devices with a transducer should always be operated in the middle of the measuring range to avoid deviations at the 
measuring end points. The ambient temperature of the transducer electronics should be kept constant. The transducers must be 
operated at a constant supply voltage (±0,2 V). When switching the supply voltage on/off, onsite power surges must be avoided. 

Build-up of Self-Heating by Electrical Dissipative Power 

Temperature sensors with electronic components always have a dissipative power, which affects the temperature measurement 
of the ambient air. The dissipation in active temperature sensors shows a linear increase with rising operating voltage. This 
dissipative power has to be considered when measuring temperature. In case of a fixed operating voltage (±0,2 V) this is 
normally done by adding or reducing a constant offset value. As Thermokon transducers work with a variable operating voltage, 
only one operating voltage can be taken into consideration, for reasons of production engineering. Transducers 0..10 V / 4..20 
mA have a standard setting at an operating voltage of 24 V =. That means, that at this voltage, the expected measuring error of 
the output signal will be the least. For other operating voltages, the offset error will be increased by a changing power loss of the 
sensor electronics. If a re-calibration should become necessary later directly on the sensor, this can be done by means of a 
trimming potentiometer on the sensor board. 

Remark: Occurring draft leads to a better carrying-off of dissipative power at the sensor. Thus temporally limited 
fluctuations might occur upon temperature measurement. 
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Technical Data 

Measuring values  temperature 
Output voltage passive depending on used sensor 
 TRV 0..10 V, min. load 5 kΩ 
Output Amp TRA 4..20 mA, max. load 500 Ω 
Power supply TRV 15..24 V = (±10%) or 24 V ~ (±10%), 
 TRA 15..24 V = (±10%) 
Power consumption TRV typ. 0,4 W (24 V =) | 0,8 VA (24 V ~) 
 TRA typ. 0,5 W (24 V =) 
Measuring range temp passive depending on used sensor  
 TRV | TRA adjustable at the transducer 
 TRV1 | TRA1 -50..+50 °C 
 TRV2 | TRA2 -10..+120 °C 
 TRV3 | TRA3 0..+50 °C 
 TRV4 | TRA4 0..+160 °C 
 TRV8 | TRA8 -15..+35 °C 
Accuracy temperature  depending on length of the connection wire 
 passive depending on used sensor  
 TRV | TRA ±1% of measuring range (typ. at 21 °C) 
Sensor passive 2-wire (standard), 3-wire or 4-wire 
Enclosure  PA6, pure white, with quick lock screws, (only active) 
Protection  IP65 according to DIN EN 60529, SI-Protection 
Cable entry  M20 for cable max. Ø=8 mm 
Connection electrical TRV | TRA terminal block max. 1,5 mm² 
  connection wire PVC, Ø=25 mm, 

sensor wire active silicone, Ø=25 mm, 
1 m (standard), 2 m, 4 m, 6 m, for other lengths please request 

Pocket  aluminium, Ø=11 mm, mounting length 28 mm 
Ambient condition  -35..+100 °C, max. 85% rH short term condensation 
 Enclosure -35..+70 °C, max. 85% rH short term condensation 
Weight passive 35 g 
 TRV | TRA 125 g 
Notes  other sensors and cable lengths on request 

Mounting Advices 

Fixing is done by tightening strap. Use contact fluid for better heat transfer between sensor and measuring medium. 

To avoid permeation of condensate, mount the sensor on top of the tube, if possible. 
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Connection Plan 

Passive 

 
Active 

 
Caution 

With electronic sensors e.g. AD592, SMT160, LM235, DS1820 use: brown= plus (+), white= minus (-) , green=out 
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Dimensions (mm) 

Passive 

 
Active 

 

Accessories (optional) 

Tightening strap 2" with contact fluid Item No. 102254 
Tightening strap 900 mm with contact fluid Item No. 102315 
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B.3 Differenstrykssensor

I N S T R U C T I O N S

© 2012 OJ Electronics A/S

57065A 03/12 - (MBC)

PTH-6201 & PTH-6202 & PTH-6502

•	 Svenska

•	 Norsk

•	 Dansk

•	 English

•	 Deutsch

•	 Francais

Svenska

FIGURÖVERSIKT
Följande	figurer	finns	längst	bak	i	instruktionen:
Fig.	1:		Måttritning
Fig.	2:			Placering	av	transmitter	mht.	krökar	och	

förgreningar
Fig.	3:		Anslutningsritning	PTH-6202/6502
Fig.	4:		Modbusanslutningar
Fig.	5:		Konfigurationsexempel
Fig.	6:		Anslutningsritning	PTH-6201

ALLMÄNT
PTH-6201/6202/6502	är	en	elektrisk	transmit-
ter	som	kommunicerar	via	RS485	RTU	Modbus	
och	är	primärt	användbar	som	mätning	av	
differenstryck	i	en	ventilationsanläggning.	Tryck-
transmittern	används	i	samband	med	övervak-
ning,	kontroll	och	reglering	via	en	elektronisk	
regulator,	t.ex.	PLC-,	BMS-	eller	SCADA-
system.	Alla	kommandon	och	data	mellan	PTH-
6201/6202/6502	och	regulatorenheten	skickas	
som	digitala	värden	via	RS485	RTU	Modbus-
protokoll.	Den	integrerade	Modbus-kommuni-
kationen	gör	PTH-6201/6202/6502	attraktiv	för	
integrering	i	PLC-,	BMS-	och	SCADA-system	
som	reducerad	installationskostnad.
Normala	användningsområden:
-			Mätning	av	tryck	på	given	plats	i	ventilations-

anläggning
-			Differenstryckmätning	över	ett	ventilationsfil-

ter	för	optimalt	filterbyte
-			Differensmätning	över	en	ventilator	för	regle-

ring	av	kanaltryck

PRODUKTPROGRAM
Typ	 Produkt
PTH-6201	 RS485	RTU	Modbus,	IP54,	1,5	mm2

PTH-6202	 RS485	RTU	Modbus,	IP54,	RJ12,		
	 2500	Pa
PTH-6502	 RS485	RTU	Modbus,	IP54,	RJ12,		
	 5000	Pa

FUNKTION
PTH-6201/6202/6502	är	en	trycktransmitter	för	
komfort-	eller	processventilation	som	kom-
municerar	via	RS485-Modbus	med	en	ansluten	
regulatorenhet	(se	fig.	5)	och	som	via	Modbus-
kommunikationen	visar	ett	värde,	beroende	på	
inställt	mätområde,	i	den	anslutna	regulatoren-
heten	som	är	proportionalt	med	det	uppmätta	
trycket.	PTH	är	konstruerat	med	halvledar-
tryckmätarelement	utan	luftgenomströmning	
–	vilket	skyddar	mot	damm	från	ventilationsan-
läggningen.	Tryckelementet	är	temperaturkom-
penserat	så	att	trycket	mäts	optimalt	över	hela	
det	specificerade	temperaturområdet		
(se	”Tekniska	data”).

INSTALLATION
Kapslingen	öppnas	verktygslöst	genom	att	
trycka	på	snäpplåset	som	går	ner	på	sidan	av	
studsarna.
PTH-6201/6202/6502	fästs	på	plan	yta	med	2	
skruvar	på	fast	underlag.	PTH-6201/6202/6502	
kan	valfritt	monteras	i	alla	riktningar	utan	att	
precissionen	påverkas.	PTH-6201/6202/6502	
fungerar	även	med	endast	en	slang	monterad	
på	studsarna	(+	eller	-),	men	av	hänsyn	till	
bevaringen	av	kapslingsgraden	bör	det	finnas	
slangar	på	båda	slangstudsarna	–	om	studsarna	
inte	pekar	nedåt.	
Tryckmätningen	ansluts	med	hjälp	av	slangar	på	
så	sätt	att	det	högsta	trycket	går	till	”+”-stud-
sen	och	det	lägsta	trycket	går	till	”-”-studsen	
(se fig. 3).	
Tryckslangarna	ska	vara	så	korta	som	möjligt	
och	fästas	så	att	vibrationer	undviks.	
Med	hänsyn	till	optimal	tryckmätning	ska	
trycket	mätas	där	det	är	minsta	möjliga	risk	
för	turbulent	strömning.	D.v.s.	mitt	i	ventila-
tionskanalerna	och	med	ett	avstånd	på	minst	
två	gånger	kanaldiametern	från	krökar	och	sex	
gånger	till	förgreningar	(se	fig.	2).
Om	det	finns	risk	för	kondensbildning	i	an-
slutningsslangarna	ska	PTH-6201/6202/6502	
placeras	så	att	den	kondenserande	vätskan	inte	
kan	rinna	tillbaka	in	i	trycktransmittern.
Kapslingen	har	inbyggda	fastgöringshål	
(se fig. 1).

Installering av Modbus-kabel
Kapslingen	öppnas	verktygslöst	genom	att	
trycka	på	snäpplåset	som	går	ner	på	sidan	av	
studsarna.	
PTH-6201:	Du	ansluter	Modbus	till	PTH-6201	
i	de	4	plintarna.	PTH-6201	har	4	skruvplintar	
för	anslutning	och	slingning	av	Modbus	till	de	
övriga	Modbus-komponenterna	i	applikationen.	
Matningsspänningen	till	PTH-6201	är	24	V	DC.	
Den	ska	anslutas	till	PTH-6201	i	plintarna	1	(+)	
och	4	(-),	se	fig.	6.
PTH-6202/6502: Modbus	ansluts	till	
PTH-6202/6502	via	RJ12	stickkontakt.	
PTH-6202/6502	är	utrustad	med	2	st.	Modbus	
RJ12	stickkontakter	för	anslutning	och	slingan-
slutning	av	Modbus	till	övriga	Modbuskompo-
nenter	i	applikationen.	Strömförsörjningen	för	
PTH-6202/6502	är	24	V	DC	och	PTH-6202/6502	
driftförsörjs	via	RJ12	stickkontakt	(se	fig.	4).
Kapslingen	är	försedd	med	ett	gummimem-
bran,	både	på	locket	och	på	kapslingens	nedre	
kant,	så	att	Mobus-kabeln	(flatkabel,	kabeltyp	
MPFK6S	eller	motsvarande)	kan	ledas	in	i	kaps-
lingen	via	locköppningen.	När	locket	är	stängt	
sluter	gummimembranet	så	tätt	runt	Modbus-
kabeln	att	kapslingen	uppfyller	IP54.

TEKNISKA DATA
Strömförsörjning	......... 	24	V	DC	±15%	via	Modbus
Elanslutning,	PTH-6201	................ 4	skruvplintar,
........................................................max	1,5	mm2

Elanslutning,	PTH-6202/6502	...... 2	st.	RJ12	6/6
...................................................... stickkontakter	
Modbusprotokoll	............. 38,4	kBaud,	1	startbit,
............................................8	databits,	1	stopbit.
Mätområden	tryck	6201/6202	.........0	–	2	500	Pa
Mätområden	tryck	6502	..................0	–	5	000	Pa
Max.	höjd	över	havet	..............................1	300	m
Precision,	utgångssignal,	PTH-6201/6202	
..............................................0,5	%xMV	+	2,5	Pa
Precision,	utgångssignal,	PTH-6502	
..............................................0,5	%xMV	+	5,0	Pa

(MV = uppmätt värde)
Maximalt	tryck	.........................................20	k/Pa
Luftfuktighet	....... 10-95%	RH	ej	kondenserande	
Dimensioner	kapsling	...............75	x	36	x	91	mm
Kabeldimension	.......MPFK6S	eller	motsvarande
Tryckslangar	..........................................2	x	ø	6,2

Miljödata
Effektförbrukning..........................4	VA	(-20/+5	°C)	

2,5	VA	(+5/+40	°C)
Omgivningstemperatur	.............. -20/+40	°C,	drift

(kortvarigt	-30/+50 °C)
Omgivningstemperatur	förvaring	....... -50/+70	°C
Kapslingsklass	..............................................IP54
Vikt..............................................................110	g

DRIFT
Statusljus	vid	normal	drift:
När	strömförsörjningen	från	Modbus	är	ansluten	
indikeras	detta	med	att	”Power	ON”	(grön	LED)	
lyser.	Giltig	kommunikation	på	Modbus	indike-
ras	också	med	en	”Modbus	Communications”	
(gul	LED)	som	blinkar	beroende	på	kommunika-
tionsintensitet.

LED ON	
[TILL] BLINKAR OFF	[FRÅN]

Översta
(gul)

Valid	Modbus	
kommunikation	
(giltig)

Invalid	Modbus	
kommunikation	
(ogiltig)

Nedersta
(grön)

Power	
ON	
(till)

Power	OFF	
(från)

Modbus-protokoll
PTH-6201/6202/6502	har	ett	adresseringsom-
råde	på	16	och	kan	ställas	in	på	adresser	mellan	
0x50	(hex)	(dec.	80)	och	0X5F	(hex)	(dec.95)	och	
kommunikations-protokollet	är:	38,4	kB,	1	start-
bit,	8	databits,	1	stopbit	och	ingen	paritet.		
Adressen	ställs	in	på	adressväxlaren	i	PTH-
6201/6202/6502.

Modbuss adresser
HexEn	koder:	ID
		 	0	–	0x59	(89	dec)
	 1	–	0X56	(86	dec)
	 2	–	0X50	(80	dec)
	 3	–	0X51	(81	dec)
	 4	–	0X57	(87	dec)
	 5	–	0X52	(82	dec)
	 6	–	0X58	(88	dec)
	 7	–	0X55	(85	dec)
	 8	–	0X53	(83	dec)
	 9	–	0X54	(84	dec)
	 10	–	0X5A	(90	dec)
	 11	–	0X5B	(91	dec)
	 12	–	0X5C	(92	dec)
	 13	–	0X5D	(93	dec)
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	 14	–	0X5E	(94	dec)
	 15	–	0X5F	(95	dec)

HOLDING
Addr-0	(REG-1)
ExternCalibrate
Kalibrerings	Status	(1	=	Nollkalibrering)	

INGÅNG:
Addr-0	(REG-1)	 SoftwareVer	 Software	
	 	 Version	1/100	
Addr-1	(REG-2)	 Tryck	 Sensortryck	i	Pa
Addr-4	(REG-5)	 PressHiRes	 	Givartryck	i	0,1	

pA
Addr-5	(REG-6)	 PressAvrDyn	 	Dynamisk	med-

elvärdesbildning	
av	PressHiRes

Addr-6	(REG-7)	 PressAvrAbs	 	Dynamisk	med-
elvärdesbildning	
av	de	30	senaste	
mätningarna	på	
PressHiRes

SERVICE OCH UNDERHÅLL
PTH-6201/6202/6502	innehåller	inga	kompo-
nenter	som	kräver	service	eller	underhåll.	
Kontakta	leverantören	om	det	uppstår	problem.

MILJÖ OCH AVFALLSHANTERING
Hjälp	till	att	skydda	miljön	genom	att	göra	dig	av	
med	emballage	och	använda	produkter	enligt	
gällande	miljöföreskrifter.

Bortskaffning av produkten
Produkter	med	detta	märka	får	inte	
slängas	bland	vanligt	hushållsavfall	
utan	ska	samlas	in	separat	enligt	
gällande	lokala	miljöföreskrifter.

OJ Electronics A/S
Stenager	13B	•	DK-6400	Sønderborg
Tel.	+45	73	12	13	14	•	Fax	+45	73	12	13	13
oj@ojelectronics.com	•	www.ojelectronics.com

Norsk

FIGUROVERSIKT
Følgende	figurer	finnes	bakerst	i	instruksjonen:
Fig.	1:		Målskisse
Fig.	2:		Plassering	av	transmitter	i	forh.	til	bend	

og	forgreninger
Fig.	3:		Tilkoblingsdiagram,	PTH-6202/6502
Fig.	4:		Modbuss-tilkoblinger
Fig.	5:		Konfigurasjonseksempel
Fig.	6:		Tilkoblingsdiagram,	PTH-6201

GENERELT
PTH-6201/6202/6502	er	en	elektronisk	trykk-
transmitter	som	kommuniserer	via	RS485	RTU	
Modbuss	og	er	primært	egnet	til	å	måle	dif-
feransetrykk	i	et	ventilasjonsanlegg.	Trykktrans-
mitteren	benyttes	i	forbindelse	med	overvåk-
ning,	kontroll	og	regulering	via	en	elektronisk	
regulator,	eks.	PLC-,	BMS-	eller	SCADA-sys-
tem,	og	alle	kommandoer	og	data	mellom	PTH-
6201/6202/6502	og	regulatorenheten	sendes	
som	digitale	verdier	via	RS485	RTU	Modbuss-
protokoll.	Den	integrerte	Modbuss-kommuni-
kasjonen	gjør	PTH-6201/6202/6502	gunstig	til	
integrering	i	PLC-,	BMS-	og	SCADA-systemer	i	
form	av	reduserte	installeringskostnader.

Typiske	bruksområder	er:
-			Måling	av	et	trykk	på	et	bestemt	sted	i	et	

ventilasjonsanlegg
-			Differansetrykkmåling	over	et	ventilasjonsfilter	

for	optimal	utskifting	av	filter
-			Differansetrykkmåling	over	en	vifte	for	regule-

ring	av	kanaltrykk

PRODUKTPROGRAM
Type	 Produkt
PTH-6201	 RS485	RTU	Modbus,	IP54,	1,5	mm2

PTH-6202	 RS485	RTU	Modbus,	IP54,	RJ12,		
	 2500	Pa
PTH-6502	 RS485	RTU	Modbus,	IP54,	RJ12,		
	 5000	Pa

FUNKSJON
PTH-6201/6202/6502	er	en	trykktransmitter	for	
komfort-	eller	prosessventilasjon	som	kom-
muniserer	via	RS485-Modbuss	med	en	tilkoblet	
regulatorenhet	(se	fig.	5).	Via	Modbuss-kommu-
nikasjonen	viser	den	en	verdi	som	er	proporsjo-
nal	med	det	målte	trykket	avhengig	av	innstilt	
måleområde,	i	den	tilkoblede	regulatorenheten.	
PTH	er	bygd	opp	med	et	halvleder-trykkmå-
lingselement	uten	luftgjennomstrømning.	Det	
beskytter	mot	støv	fra	ventilasjonsanlegget.	
Trykkelementet	er	temperaturkompensert,	slik	at	
det	oppnås	optimal	trykkmåling	i	hele	det	spesi-
fiserte	temperaturområdet	(se	”Tekniske	data”).

INSTALLASJON
Man	kan	åpne	kapslingen	uten	å	bruke	verktøy	
ved	å	trykke	på	smekklåsen	som	er	plassert	ved	
siden	av	stussene.
PTH-6201/6202/6502	festes	på	en	plan	
flate	med	2	skruer	på	et	fast	underlag.	PTH-
6201/6202/6502	kan	monteres	valgfritt	i	alle	
retninger	uten	at	nøyaktigheten	blir	påvirket.	
PTH-6201/6202/6502	fungerer	også	med	kun	
én	slange	montert	på	stussene	(+	eller	-),	men	
for	å	overholde	kapslingsklassen	bør	det	være	
slanger	på	begge	slangestussene	hvis	stussene	
ikke	vender	ned.	
Trykkmålingen	tilkobles	ved	hjelp	av	slanger	slik	
at	det	høyeste	trykket	går	til	”+	stussen”	og	det	
laveste	trykket	til	”÷	stussen”	(se	fig.	3).	
Trykkslangene	må	være	så	korte	som	mulig,	og	
festes	slik	at	man	unngår	vibrasjoner.	
Av	hensyn	til	optimal	trykkmåling	må	trykket	
måles	der	det	er	minst	mulig	risiko	for	turbulent	
strøm,	dvs.	midt	i	ventilasjonskanaler	og	med	en	
avstand	på	minst	to	ganger	kanaldiameteren	fra	
bend	og	6	ganger	til	forgreninger	(se	fig.	2).
Hvis	det	er	fare	for	kondensdannelse	i	tilkob-
lingslangene,	må	PTH-6201/6202/6502	plas-
seres	slik	at	den	kondenserte	væsken	ikke	kan	
renne	tilbake	inn	i	trykktransmitteren.
Kapslingen	har	innebygde	festehuller	(se	fig.	1).

Installasjon av Modbuss-kabel
Kapslingen	åpnes	uten	bruk	av	verktøy	ved	å	
trykke	på	smekklåsen,	som	går	ned	ved	siden	
av	stussene.	
PTH-6201: Modbuss	kobles	til	PTH-6201	via	
de	4	klemmeterminalene.	PTH-6201	har	4	stk.	
skrueterminaler	for	tilkobling	og	parallellkobling	
av	Modbuss	til	andre	Modbuss-komponenter	i	
oppsettet.	Matespenningen	til	PTH-6201	er	24	
V	DC	og	PTH-6201	får	spenning	fra	skruetermi-
nalens	klemme	1(+)	og	4	(GND),	se	fig.	6..
PTH-6202/6502: Modbuss	tilkobles	PTH-
6202/6502	via	RJ12-plugger.	PTH-6202/6502	
har	2	stk.	Modbuss	RJ12-plugger	for	tilkobling	
og	parallellkobling	av	Modbuss	til	andre	Mod-
buss-komponenter	i	oppsettet.	Spenningen	til	
PTH-6202/6502	er	24	V	DC,	og	PTH-6202/6502	
får	spenning	gjennom	RJ12-plugg	(se	fig.	4).
Kapslingen	har	en	gummimembran	på	både	
lokket	og	den	nederste	kanten	av	kapslingen	
slik	at	Modbuss-kabelen	(flatkabel	som	kabel-
type	MPFK6S	eller	tilsvarende)	kan	føres	inn	i	
kapslingen	gjennom	lokkåpningen.	Når	lokket	er	
stengt,	sitter	gummimembranen	så	tett	omkring	
Modbuss-kabelen	at	kapslingen	overholder	
IP54.

FELSÖKNING

Symptom Orsak Åtgärd
Inget	ljus	i	den	gröna	lysdioden Matningsspänning	saknas Kontrollera	matningsspänning

Kontrollera	elanslutningar
Kontrollera	stickkontakter

Defekt	PTH-6201/6202/6502 Byt	ut	PTH-6201/6202/6502

Inget	ljus	i	den	gula	lysdioden Avbrott	eller	kortslutning	i	
Modbus

Kontrollera	elanslutningarna	
längs	hela	Modbus

Fel	adress Ställ	in	korrekt	Modbusadress	
på	adressväljare	i		
PTH-6201/6202/6502

Felaktig	kommunikationshas-
tighet

Ställ	in	kommunikationen:	38,4	
kBaud,	1	startbit,	8	databits,	1	
stopbit,	ingen	paritet

Defekt	PTH-6201/6202/6502 Byt	ut	PTH-6201/6202/6502

Negativt	avläst	mätvärde Slangar	förväxlade Placera	om	anslutningsslangar	
till	plus	(+)	och	minus	(-)	anslut-
ningsstuds

Defekt	PTH-6201/6202/6502 Byt	ut	PTH-6201/6202/6502

Mätavvikelse PTH-6201/6202/6502	är	place-
rad	i	temperatur	utanför	angivet	
temperaturområde

Anpassa	omgivningstemperatu-
ren	till	det	området	som	anges	i	
denna	anvisning

Bristfällig	eller	reducerad	förbin-
delse	genom	mättryckslangar

Kontrollera	mättrycksslangar	
beträffande	korrekt	montering

Tryck	saknas	i	mätpunkter Starta	fläkten
Defekt	PTH-6201/6202/6502 Byt	ut	PTH-6201/6202/6502

Nollpunktsavvikelse Ingen	nollkalibrering Gör	PTH-6201/6202/6502	
trycklös	ev.	genom	att	avlägsna	
båda	tryckslangarna	och	ge-
nomför	nollkalibrering.

Defekt	PTH-6201/6202/6502 Byt	ut	PTH-6201/6202/6502

CE-MÄRKNING 
OJ	Electronics	A/S	intygar	under	ansvar	att	
denna	produkt	uppfyller	Rådets	direktiv	92/31	
och	efterföljande	ändringar	betr.	elektromagne-
tisk	kompatibilitet	samt	Rådets	direktiv	73/23	
och	efterföljande	ändringar	betr.	elektriskt	
materiel	ämnat	för	användning	inom	vissa	spän-
ningsgränser.
Använda normer
EMC-emission		 SS-EN	61000-6-3:2001	
EMC-immunitet	 SS-EN	61000-6-2:2001
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TEKNISKE DATA
Matespenning	............ 	24	V	DC	±15	%	via	Modbus
Elektrisk	tilkobling,	PTH-6201
.................... 4	x	skrueterminaler,	maks.	1,5	mm2

Elektrisk	tilkobling,	PTH-6202/6502	..2	stk.	RJ12
..........................................................6/6-plugger	
Modbusprotokoll	............. 	38,4	kBaud,	1	startbit,	
.......................................... 8	databits,	1	stoppbit
Måleområder	trykk,	PTH-6201/6202	.. 0/2500	Pa
Måleområder	trykk,	PTH-6502	........... 0/5000	Pa
Maks.	høyde	over	havet	..........................1300	m
Nøyaktighet,	utgangssignal,	PTH-6201/6202	
..............................................0,5	%xMV	+	2,5	Pa
Nøyaktighet,	utgangssignal,	PTH-6502	
..............................................0,5	%xMV	+	5,0	Pa

(MV = målt verdi)
Maksimalt	trykk	........................................20	kPa
Luftfuktighet	...10-95	%	RF	ikke	kondenserende	
Dimensjoner	kapsling	...............75	x	36	x	91	mm
Kabeldimensjon	.......... MPFK6S	eller	tilsvarende
Trykkslanger	..........................................2	x	ø	6,2

Miljødata
Effektforbruk	4	VA	(-20/+5	°C)	2,5	VA	(+5/+40	°C)
Omgivelsestemperatur	..............-20/+40	°C,	drift
.......................................... (kortvarig	-30/+50	°C)
Omgivelsestemperatur	lagring	.......... -50/+70	°C
Kapslingsklasse	............................................IP54
Vekt	.............................................................110	g

DRIFT
Statuslys	ved	normal	drift:
Når	spenningen	fra	Modbuss	er	tilkoblet,	vises	
dette	ved	at	”Strøm	PÅ”	(grønt	LED)	lyser.	Gyl-
dig	kommunikasjon	på	Modbuss	vises	dessuten	
ved	at	”Modbuss-kommunikasjon”	(gul	LED)	
blinker	avhengig	av	kommunikasjonsintensitet.

LED PÅ BLINK AV

Øverste
(grønt)

Gyldig	
Modbuss-kom-
munikasjon

Ugyldig	
Modbuss-kom-
munikasjon

Nederste
(gul)

Strøm	
PÅ Strøm	AV

Modbuss-protokoll
PTH-6201/6202/6502	har	et	adresseringsområ-
de	på	16,	og	kan	innstilles	til	adressene	mellom	
0x50	(hex)	(des.	80)	og	0X5F	(hex)	(dec.95)	og	
kommunikasjonsprotokollen	er:	38,4	kB,	1	start-
bit,	8	databits,	1	stoppbit	og	ingen	paritet.	
Adressen	innstilles	på	adresseveksleren	i	PTH-
6201/6202/6502.

Modbuss-adresser
HexKoder:	ID
		 0-	 0x59(89	des)	
		 1-	 0X56(86	des)	
		 2-	 0X50(80	des)	
		 3-	 0X51(81	des)	
		 4-	 0X57(87	des)	
		 5-	 0X52(82	des)	
		 6-	 0X58(88	des)	
		 7-	 0X55(85	des)	
		 8-	 0X53(83	des)	
		 9-	 0X54(84	des)	
	 10-	 0X5A(90	des)	
	 11-	 0X5B(91	des)	
	 12-	 0X5C(92	des)	
	 13-	 0X5D(93	des)	
	 14-	 0X5E(94	des)	
	 15-	 0X5F(95	des)

HOLDING:
Adr-0	(REG-1)
EksernKalibrering
Kalibreringsstatus	(1	=	NullKalibrering)	

FEILSØKING

Symptom Årsak Handling
Ikke	lys	i	den	grønne	LED-en Manglende	matespenning Kontroller	matespenning

Kontroller	elektriske	forbindelser
Kontroller	kontakter

Defekt	PTH-6201/6202/6502 Bytt	PTH-6201/6202/6502

Ikke	lys	i	den	gule	LED-en Avbrutt/kortsluttet	Modbuss Kontroller	elektriske	kontakter	på	
hele	lengden	av	Modbuss

Feil	adresse Innstill	korrekt	Modbussadresse	
på	adressevelger	i	PTH-
6201/6202/6502

Gal	kommunikasjonshastighet Innstill	kommunikasjon:	38,4	
kBaud,	1	startbit,	8	databits,	1	
stoppbit,	ingen	paritet

Defekt	PTH-6201/6202/6502 Bytt	PTH-6201/6202/6502

Negativ	vist	måleverdi Slanger	byttet	om Bytt	om	tilkoblingsslanger	på	
pluss	(+)	og	minus	(-)	tilkoblings-
stusser

Defekt	PTH-6201/6202/6502 Bytt	PTH-6201/6202/6502

Måleavvik PTH-6201/6202/6502	er	plas-
sert	i	temperatur	utenfor	angitt	
temperaturområde

Tilpass	omgivelsestemperatur	
til	det	området	som	er	angitt	i	
denne	instruksjonen

Manglende	eller	redusert	
forbindelse	gjennom	måle-
trykkslanger

Kontroller	måletrykkslanger	for	
riktig	montasje

Manglende	trykk	på	måle-
punkter

Start	viften

Defekt	PTH-6201/6202/6502 Bytt	PTH-6201/6202/6502

Nullpunktsavvik Manglende	null-kalibrering Gjør	PTH-6201/6202/6502	
trykkløs	ev.	ved	å	fjerne	begge	
trykkslangene	og	utføre	null-
kalibrering.

Defekt	PTH-6201/6202/6502 PTH-6201/6202/6502

INPUT:
Adr-0	(REG-1)	 ProgramvareVer	Programvare	
	 	 Versjon	1/100	
Adr-1	(REG-2)	 Trykk	 Følertrykk	i	Pa
Addr-4	(REG-5)	PressHiRes	 	Følertrykk	i	0,1	

Pa		
Addr-5	(REG-6)	PressAvrDyn	 	Dynamisk	

gjennomsnitts-
beregning	av	
PressHiRes

Addr-6	(REG-7)	PressAvrAbs	 	Dynamisk	
gjennomsnitts-
beregning	av	
de	30	siste	
målingene	på	
PressHiRes

SERVICE OG VEDLIGEHOLD
PTH-6201/6202/6502	inneholder	ingen	kompo-
nenter	som	krever	service	eller	vedlikehold.	
Kontakt	vennligst	leverandøren	i	tilfelle	av	
problemer.

MILJØ OG FJERNING AV AVFALL
Vær	med	på	å	beskytte	miljøet	ved	å	avhende	
emballasje	og	brukte	produkter	på	en	miljøriktig	
måte.
Kassering av produktet

Produkter	med	dette	merket	må	ikke	
avhendes	som	alminnelig	hushold-
ningsavfall,	men	må	samles	inn	
særskilt	i	henhold	til	de	gjeldende	
lokale	regler.

OJ Electronics A/S
Stenager	13B	•	DK-6400	Sønderborg
Tel.	+45	73	12	13	14	•	Fax	+45	73	12	13	13
oj@ojelectronics.com	•	www.ojelectronics.com

CE-MERKING
OJ	Electronics	A/S	erklærer	herved	at	dette	pro-
duktet	oppfyller	Rådets	direktiv	92/31	og	senere	
endringer	om	elektromagnetisk	kompatibilitet,	
og	Rådets	direktiv	73/23	og	senere	endringer	
om	elektrisk	materiell	som	er	bestemt	til	bruk	
innenfor	visse	spenningsgrenser.

Benyttede standarder
EMC-emisjon		 EN	61000-6-3:2001	
EMC-immunitet	 EN	61000-6-2:2001

Dansk

FIGUROVERSIGT
Følgende	figurer	findes	bagerst	i	instruktionen:
Fig.	1:		Målskitse
Fig.	2:		Placering	af	transmitter	i	fh.t.	bøjninger		
	 og	forgreninger
Fig.	3:		Tilslutningsdiagram,	PTH-6202/6502
Fig.	4:		Modbus	connections
Fig.	5:		Konfigurations	eksempel
Fig.	6:	 Tilslutningsprogram,	PTH-6201

GENERELT
PTH-6201/6202/6502	er	en	elektronisk	tryk-
transmitter	som	kommunikerer	via	RS485	RTU	
Modbus	og	er	primært	anvendelig	til	måling	
differenstryk	i	et	ventilationsanlæg.	Tryktrans-
mitteren	anvendes	i	forbindelse	med	overvåg-
ning,	kontrol	og	regulering	via	en	elektronisk	
regulator,	eks.	PLC-,	BMS-	eller	SCADA-system	
og	alle	kommandoer	og	data	mellem	PTH-
6201/6202/6502	og	regulatorenheden	sendes	
som	digitale	værdier	via	RS485	RTU	Modbus-
protokol.	Den	integrerede	Modbus	kommuni-
kation	gør	PTH-6201/6202/6502	attraktiv	til	
integration	i	PLC-,	BMS-	og	SCADA-systemer	i	
form	af	reducerede	installationsomkostninger.
Typiske	anvendelses	områder	er:
-			Måling	af	et	tryk	på	et	givet	sted	i	et	ventilati-

onsanlæg.
-			Differenstrykmåling	over	et	ventilationsfilter	
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for	optimal	udskiftning	af	filter
-			Differenstrykmåling	over	en	ventilator	for	

regulering	af	kanaltryk

PRODUKTPROGRAM
Type	 Produkt
PTH-6201	 RS485	RTU	Modbus,	IP54,	1,5	mm2

PTH-6202	 RS485	RTU	Modbus,	IP54,	RJ12,		
	 2500	Pa
PTH-6502	 RS485	RTU	Modbus,	IP54,	RJ12,		
	 5000	Pa

FUNKTION
PTH-6201/6202/6502	er	en	tryktransmitter	til	
komfort-	eller	procesventilation	som	kommuni-
kerer	via	RS485-Modbus	med	en	tilsluttet	regu-
latorenhed	(se	fig.	5)	og	via	Modbus	kommuni-
kationen,	viser	en	værdi	afhængig	af	indstillet	
måleområde,	i	den	tilsluttede	regulatorenhed	
som	er	proportionalt	med	det	målte	tryk.	PTH	er	
opbygget	med	et	halvleder	trykmålingselement	
uden	luftgennemstrømning,	hvilket	beskytter	
mod	støv	fra	ventilationsanlægget.	Trykelemen-
tet	er	temperaturkompenseret,	således	at	der	
opnås	optimal	trykmåling	i	hele	det	specifice-
rede	temperaturområde.	(Se	”Tekniske	Data”)

INSTALLATION
Åbning	af	kapslingen	foregår	uden	brug	af	
værktøj	ved	at	trykke	på	snaplåsen,	som	er	
placeret	ved	siden	af	studserne.
PTH-6201/6202/6502	fastgøres	på	en	plan	
flade	med	2	skruer	på	et	fast	underlag.	PTH-
6201/6202/6502	kan	monteres	valgfrit	i	alle	
retninger	uden	nøjagtigheden	påvirkes.	PTH-
6201/6202/6502	fungerer	også	med	kun	én	
slange	monteret	på	studsene	(+	eller	-)	men	af	
hensyn	til	opretholdelsen	af	kapslingsgraden	
bør	der	være	slanger	på	begge	slangestudser,	
hvis	studsene	ikke	vender	nedad.	
Trykmålingen	tilsluttes	ved	hjælp	af	slanger,	
således	det	højeste	tryk	går	til	”+	studsen”	og	
det	laveste	tryk	til	”÷	studsen”	(se	fig.	3).	
Trykslangerne	skal	være	så	korte	som	muligt	og	
fastgøres,	så	vibrationer	undgås.	
Af	hensyn	til	optimal	trykmåling	skal	trykket	må-
les,	hvor	der	er	mindst	mulig	risiko	for	turbulent	
strømning,	hvilket	vil	sige	midt	i	ventilationska-
naler	og	med	en	afstand	på	mindst	to	gange	
kanaldiameteren	fra	bøjninger	og	6	gange	til	
forgreninger.	(se	fig.	2).
Hvis	der	er	fare	for	kondensdannelse	i	tilslut-
ningsslanger,	skal	PTH-6201/6202/6502	place-
res	således	at	den	kondenserende	væske	ikke	
kan	løbe	tilbage	ind	i	tryktransmitteren.
Kapslingen	har	indbyggede	fastgørelseshuller,	
se	fig.	1.

Installation af Modbus-kabel
Kapslingen	åbnes	uden	brug	af	værktøj	ved	at	
trykke	på	snaplåsen,	som	går	ned	ved	siden	af	
studsene.	
PTH-6201: Modbus	tilsluttes	PTH-6201via	de	4	
klemmeterminaler.	PTH-6201	er	forsynet	med	4	
stk.	skrueterminaler	for	tilslutning	og	sløjfe-
forbin-delse	af	Modbus,	til	øvrige	Modbuskom-
ponenter	i	applikationen.	Forsyningsspænd-
ingen	til	PTH-6201	er	24	V	DC	og	PTH-6201	
driftforsynes	skrueterminalens	klemme	1(+)	og	4	
(GND),	se	fig.6.
PTH-6202/6502: Modbus	tilsluttes	PTH-
6202/6502	via	RJ12	stikforbindelse.	PTH-
6202/6502	er	forsynet	med	2	stk.	Modbus	
RJ12	stik	for	tilslutning	og	sløjfeforbindelse	
af	Modbus,	til	øvrige	Modbus-komponenter	i	
applikationen.	Forsyningsspændingen	til	PTH-
6202/6502	er	24	V	DC	og	PTH-6202/6502	drift-
forsynes	gennem	RJ12	tilslutningsstik.	Se	fig.4
Kapslingen	er	forsynet	med	en	gummimem-
bran	på	både	låget	og	kapslingens	nederste	
kant	således	at	Modbus-kabel	(Fladkabel;	som	
kabeltype	MPFK6S	eller	tilsvarende)	kan	føres	
ind	i	kapslingen	gennem	lågeåbningen.	Når	
låget	er	lukket,	slutter	gummimembranen	så	tæt	
omkring	Modbus-kabel	at	kapslingen	overhol-
der	IP54.

TEKNISKE DATA
Forsyningsspænding	... 	24V	DC	±15%	via	Modbus
Elektrisk	tilslutning,	PTH-6201	
...................... 4	x	skrueterminaler,	max.	1,5	mm2

Elektrisk	tilslutning,	PTH-6202/6502	
...........................2	stk.	RJ12	6/6	stikforbindelser	
Modbusprotokol	.............. 	38,4Kbaud,	1	start	bit,	
........................................... 8	data	bit,	1	stop	bit.
Måleområder	tryk,	PTH-6201/6202	.... 0/2500	Pa
Måleområder	tryk,	PTH-6502	............. 0/5000	Pa
Max	højde	over	havet	..............................1300	m
Nøjagtighed	udgangssignal,	PTH-6201/6202	
..............................................0,5	%xMV	+	2,5	Pa
Nøjagtighed	udgangssignal,	PTH-6502	
..............................................0,5	%xMV	+	5,0	Pa

(MV = målt værdi)
Maksimalt	tryk	..........................................20	kPa
Luftfugtighed	.....10-95%rH	ikke	kondenserende		
Dimensioner	kapsling	...............75	x	36	x	91	mm
Kabeldimension	.......... MPFK6S	eller	tilsvarende
Trykslanger	............................................2	x	ø	6,2

Miljødata
Effektforbrug	..4	VA	(-20/+5°C)	2,5	VA	(+5/+40°C)
Omgivelsestemperatur	............... -20/+40°C	Drift
.......................................... (kortvarigt	-30/+50°C)
Omgivelsestemperatur	opbevaring	.... -50/+70°C
Kapsling	........................................................IP54
Vægt	...........................................................110	g

DRIFT
Status	lys	ved	normal	drift:
Når	spændingsforsyningen	fra	Modbus	er	
tilsluttet	indikeres	dette	ved	at	”Power	ON”	
(grøn	LED)	lyser.	Gyldig	kommunikation	på	
Modbus	indikeres	ligeledes	ved	en	”Modbus	
Comunications”	(gul	LED)	der	blinker	afhængig	
af	kommunikationsintensitet.

LED ON BLINK OFF

Øverste
(gul)

Valid	Modbus	
kommunikation

Invalid	Modbus	
kommunikation

Nederste
(grøn)

Power	
ON Power	OFF

Modbus protokol
PTH-6201/6202/6502	har	et	adresseringsområ-
de	på	16	og	kan	indstilles	til	adresserne	mellem	
0x50	(hex)	(dec.80)	og	0X5F	(hex)	(dec.95)	og	
kommunikations	protokollen	er:	38,4KB,	1	start-
bit,	8	data,	stop-bit	og	ingen	paritet.	
Adressen	indstilles	på	adresseomskifteren	i	
PTH-6201/6202/6502.

Modbus addresser
HexEncoder:					ID
		 0-	 0x59(89	dec)	
		 1-	 0X56(86	dec)	
		 2-	 0X50(80	dec)	
		 3-	 0X51(81	dec)	
		 4-	 0X57(87	dec)	
		 5-	 0X52(82	dec)	
		 6-	 0X58(88	dec)	
		 7-	 0X55(85	dec)	
		 8-	 0X53(83	dec)	
		 9-	 0X54(84	dec)	
	 10-	 0X5A(90	dec)	
	 11-	 0X5B(91	dec)	
	 12-	 0X5C(92	dec)	
	 13-	 0X5D(93	dec)	
	 14-	 0X5E(94	dec)	
	 15-	 0X5F(95	dec)

HOLDING:
Addr-0	(REG-1)
ExternCalibrate
Kalibrerings	Status	(1	=	NulKalibrering)	

FEJLFINDING

Symptom Årsag Handling
Ingen	lys	i	den	grønne	LED Manglende	forsyningsspænding Kontroller	forsyningsspænding

Kontroller	elektriske	forbindelser
Kontroller	stikforbindelser

Defekt	PTH-6201/6202/6502 Udskift	PTH-6201/6202/6502

Ingen	lys	i	den	gule	LED Afbrudt/kortsluttet	Modbus Kontroller	elektriske	forbindelser	
på	hele	længden	af	Modbus

Forkert	adresse Indstil	korrekt	Modbus	adresse	
på	adressevælger	i	PTH-
6201/6202/6502

Forkert	kommunikations-
hastighed

Indstil	kommunikation	:	
38,4Kbaud,	1	start	bit,	8	data	
bit,	1	stop	bit,	ingen	paritet

Defekt	PTH-6201/6202/6502 Udskift	PTH-6201/6202/6502

Negativ	udlæst	måleværdi Slanger	forbyttet Ombyt	tilslutningsslanger	på	
plus	(+)	og	minus	(-)	tilslutnings-
studse

Defekt	PTH-6201/6202/6502 Udskift	PTH-6201/6202/6502

Måleafvigelse PTH-6201/6202/6502	er	
placeret	i	temperatur	udenfor	
angivet	temperaturområde

Tilpas	omgivelsestemperatur	til	
det	i	denne	instruktion	angivne	
område

Manglende	eller	reduceret	
forbindelse	gennem	
måletrykslanger

Kontroller	måletrykslanger	for	
rigtig	montage

Manglende	tryk	på	målepunkter Start	ventilatoren
Defekt	PTH-6201/6202/6502 Udskift	PTH-6201/6202/6502

Nulpunktsafvigelse Manglende	nul-kalibrering Gør	PTH-6201/6202/6502	
trykløs	evt.	ved	at	fjerne	begge	
trykslanger	og	udfør	nul-kali-
brering.

Defekt	PTH-6201/6202/6502 Udskift	PTH-6201/6202/6502
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INPUT:
Addr-0	(REG-1)	 SoftwareVer	 Software	
	 	 Version	1/100	
Addr-1	(REG-2)	 Pressure	 Sensor	tryk	i	Pa
Addr-4	(REG-5)	 PressHiRes	 Sensor	tryk	i		
	 	 0,1	Pa
Addr-5	(REG-6)	 PressAvrDyn	 	Dynamisk	mid-

ling	af		
PressHiRes

Addr-6	(REG-7)	 PressAvrAbs	 	Dynamisk	
midling	af	30	
sidste	målinger	
på	PressHiRes

SERVICE OG VEDLIGEHOLD
PTH-6201/6202/6502	indeholder	ingen	kompo-
nenter	der	kræver	service	eller	vedligehold.	
Kontakt	venligst	leverandøren	til	tilfælde	af	
problemer.

MILJØ OG BORTSKAFFELSE
Hjælp	med	at	beskytte	miljøet,	ved	at	bortskaffe	
emballage	og	brugte	produkter,	på	en	miljørigtig	
måde.

Bortskaffelse af produktet
Produkter	med	dette	mærke,	må	ikke	
bortskaffes	som	almindeligt	hushold-
ningsaffald,	men	skal	indsamles	
særskilt	i	henhold	til	de	gældende	
lokale	regler.

OJ Electronics A/S
Stenager	13B	•	DK-6400	Sønderborg
Tel.	+45	73	12	13	14	•	Fax	+45	73	12	13	13
oj@ojelectronics.com	•	www.ojelectronics.com

CE MÆRKNING
OJ	Electronics	A/S	erklærer	under	ansvar,	at	
dette	produkt	opfylder	Rådets	Direktiv	92/31	og	
efterfølgende	ændringer	om	elektromagnetisk	
kompatibilitet	samt	Rådets	Direktiv	73/23	og	
efterfølgende	ændringer	om	elektrisk	materiel	
bestemt	til	anvendelse	indenfor	visse	spæn-
dingsgrænser.

Benyttede standarder
EMC-emission		 EN	61000-6-3:2001	
EMC-immunitet	 EN	61000-6-2:2001

English

LIST OF FIGURES
The	following	figures	are	located	at	the	back	of	
the	instructions:
Fig.	1:		Dimensioned	drawing
Fig.	2:		Position	of	transmitter	in	relation	to		
	 bends	and	branches
Fig.	3:		Wiring	diagram,	PTH-6202/6502
Fig.	4:		Modbus	connections
Fig.	5:		Example	of	configuration
Fig.	6:		Wiring	diagram,	PTH-6201

INTRODUCTION
PTH-6201/6202/6502	is	an	electronic	pressure	
transmitter	which	communicates	via	RS485	
RTU	Modbus	and	is	primarily	used	to	measure	
differential	pressure	in	a	ventilation	system.	
The	pressure	transmitter	is	used	in	association	
with	monitoring,	control	and	regulation	via	an	
electronic	regulator,	i.e.	in	PLC,	BMS	or	SCADA	
systems.	All	commands	and	data	exchanged	
between	the	PTH-6201/6202/6502	and	the	
regulator	unit	are	sent	as	digital	values	via	the	
RS485	RTU	Modbus	protocol.	The	integrated	
Modbus	communication	makes	the	PTH-
6201/6202/6502	highly	suitable	for	integration	
into	PLC,	BMS	and	SCADA	systems,	due	to	
reduced	installation	costs.
Typical	areas	of	application	include:
-			Measurement	of	pressure	at	a	given	point	in	a	

ventilation	system.
-			Measurement	of	differential	pressure	across	

a	ventilation	filter	for	optimum	filter	replace-
ment.

-			Measurement	of	differential	pressure	across	a	
fan	for	the	regulation	of	duct	pressure

PRODUCT PROGRAMME
Type	 Product
PTH-6201	 RS485	RTU	Modbus,	IP54,	1,5	mm2

PTH-6202	 RS485	RTU	Modbus,	IP54,	RJ12,		
	 2500	Pa
PTH-6502	 RS485	RTU	Modbus,	IP54,	RJ12,		
	 5000	Pa

FUNCTION
PTH-6201/6202/6502	is	a	pressure	transmit-
ter	for	comfort	or	process	ventilation.	The	unit	
communicates	via	the	RS485-Modbus	with	
a	connected	regulator	unit	(see	fig.	5),	and	
displays,	via	Modbus	communication,	a	value	
dependent	on	the	set	measurement	range	in	
the	connected	regulator	unit	which	is	propor-
tional	to	the	measured	pressure.	PTH	uses	a	
semiconductor	pressure	measurement	unit	with	
no	air	through	flow,	which	protects	the	unit	from	
dust	from	the	ventilation	system.	The	pressure	
element	is	temperature	compensated	to	provide	
accurate	pressure	measurement	throughout	
the	specified	temperature	range	(see	‘Technical	
Data’).

INSTALLATION
The	enclosure	is	opened	without	the	use	of	
tools	by	pressing	the	snap	lock	at	the	side	of	
the	tube	connectors.
PTH-6201/6202/6502	is	attached	onto	a	level	
surface	by	2	screws,	which	are	screwed	into	
a	solid	underlay.	PTH-6201/6202/6502	can	be	
fitted	in	all	directions	without	accuracy	being	
affected.	PTH-6201/6202/6502	also	functions	
with	only	one	tube	fitted	to	the	connectors	
(+	or	-).	However,	two	tubes	should	always	be	
fitted	to	ensure	a	suitable	enclosure	rating,	if	the	
connectors	do	not	face	downwards.	
Pressure	is	supplied	to	the	measurement	unit	
by	tubes,	the	highest	pressure	being	connected	
to	the	‘+	connector’	and	the	lowest	pressure	to	
‘÷	connector’	(see	fig.	3).	
The	pressure	tubes	must	be	as	short	as	pos-
sible	and	must	be	secured	in	position	to	prevent	
vibration.	
To	obtain	the	best	possible	results,	pressure	
must	be	measured	where	there	is	least	risk	of	
turbulence,	i.e.	in	the	centre	of	the	ventilation	
duct	and	at	a	distance	of	at	least	twice	the	
width	of	the	duct	from	bends	and	six	times	the	
width	from	branches	(see	fig.	2).
If	there	is	a	risk	of	condensation	forming	in	
connection	tubes,	PTH-6201/6202/6502	is	to	be	
located	in	such	a	way	that	condensated	fluids	
cannot	flow	back	into	the	pressure	transmitter.
The	enclosure	is	equipped	with	screw	holes	
(see	fig.	1).

Modbus cable installation
The	enclosure	is	opened	without	the	use	of	
tools	by	pressing	the	snap	lock	beside	the	tube	
connectors.	
PTH-6201: Modbus	is	connected	to	PTH-6201	
via	the	four	terminals.	PTH-6201	is	equipped	
with	four	screw	terminals	for	Modbus	connec-
tion	and	loops	to	other	Modbus	components	
in	the	application	concerned.	PTH-6201	must	
be	provided	with	a	24	V	DC	power	supply	con-
nected	to	screw	terminals	1(+)	and	4	(GND),		
see	fig.	6.
PTH-6202/6502: Connect	the	Modbus	cable	
to	PTH-6202/6502	using	the	RJ12	socket.	
PTH-6202/6502	is	equipped	with	two	Modbus	
RJ12	sockets,	allowing	Modbus	connection	
and	loops	to	other	Modbus	components	in	the	
application	concerned.	The	supply	voltage	for	
PTH-6202/6502	is	24	V	DC	and	PTH-6202/6502	
is	supplied	with	electrical	power	through	the	
RJ12	socket	(see	fig.	4).
A	rubber	membrane	is	fitted	to	both	the	lid	and	
the	bottom	edge	of	the	enclosure	so	that	the	

Modbus	cable	(flat	transmission	cable,	such	
as	cable	type	MPFK6S	or	equivalent)	can	be	
led	into	the	enclosure	through	the	lid	opening.	
When	the	lid	is	fitted,	the	rubber	diaphragm	is	
pressed	sufficiently	tightly	around	the	Modbus	
cable	to	make	the	enclosure	comply	with	IP54.

TECHNICAL DATA
Supply	voltage	............ 	24	V	DC	±15%	via	Modbus
Electrical	connections,	PTH-6201
............... ......4	x	screw	terminals,	max.	1.5	mm²
Electrical	connections,	PTH-6202/6502
...........................................2	x	RJ12	6/6	sockets	
Modbus	protocol	 38.4	kBaud,	1	start	bit,	
...........................................8	data	bits,	1	stop	bit
Measurement	ranges,	pressure	
PTH-6201/6202	.................................. 0/2500	Pa
Measurement	ranges,	pressure	
PTH-6502	........................................... 0/5000	Pa
Max.	height	above	sea	level		...................1300	m
Accuracy	output	signal,	PTH-6201/6202	
..............................................0,5	%xMV	+	2,5	Pa
Accuracy	output	signal,	PTH-6502	
..............................................0,5	%xMV	+	5,0	Pa

(MV = measured value)
Maximum	pressure	...................................20	kPa
Ambient	air	humidity	.......................10-95	%RH,	

non-condensing	
Enclosure	dimensions	..............75	x	36	x	91	mm
Cable	dimension	....................MPFK6S	or	similar
Pressure	tubes	.......................................2	x	ø	6,2

Environment data
Power	consumption	..........4	VA	(-20/+5°C)	2.5	VA		
.............................................................. (+5/+40°C)
Ambient	temperature	........ -20/+40°C	(operation)
........................................(transient	-30	to	+50°C)
Ambient	temperature,	storage	-50/+70°	to	+70°C
Enclosure	rating	............................................IP54
Weight	........................................................110	g

OPERATION
Status	light	in	normal	operation:
"Power	ON"	(green	LED)	lights	up	to	indicate	
that	voltage	is	received	from	the	Modbus	cable.	
Valid	communication	on	Modbus	is	similarly	
indicated	by	a	‘Modbus	Communications’	(yel-
low	LED)	which	flashes,	the	intensity	of	flashing	
being	dependent	on	communication	intensity.

LED ON FLASHING OFF

Top
(yellow)

Valid	Modbus	
communica-
tion

Invalid	Modbus	
communication

Bottom
(green)

POWER	
ON Power	OFF

Modbus protocol
PTH-6201/6202/6502	has	an	address	range	of	
16	and	can	be	set	to	addresses	between	0x50	
(hex)	(dec	80)	and	0X5F	(hex)	(dec.95).	The	
communication	protocol	is:	38.4	kB,	1	start	bit,	
8	data	bits,	1	stop	bit	and	no	parity.	
The	address	can	be	set	on	the	address	switch	
inside	the	PTH-6201/6202/6502.

Modbus addresses
HexEncoder:	ID
		 0-	 0x59(89	dec)	
		 1-	 0X56(86	dec)	
		 2-	 0X50(80	dec)	
		 3-	 0X51(81	dec)	
		 4-	 0X57(87	dec)	
		 5-	 0X52(82	dec)	
		 6-	 0X58(88	dec)	
		 7-	 0X55(85	dec)	
		 8-	 0X53(83	dec)	
		 9-	 0X54(84	dec)	
	 10-	 0X5A(90	dec)	
	 11-	 0X5B(91	dec)	
	 12-	 0X5C(92	dec)	
	 13-	 0X5D(93	dec)	
	 14-	 0X5E(94	dec)	
	 15-	 0X5F(95	dec)
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TROUBLESHOOTING

Symptom Cause Action
Green	LED	not	lit No	supply	voltage Check	supply	voltage

Check	electrical	connections
Check	sockets

Defective	PTH-6201/6202/6502 Replace	PTH-6201/6202/6502

Yellow	LED	not	lit Modbus	disconnected/short-
circuited	

Check	the	electrical	connec-
tions	along	the	entire	length	of	
the	Modbus

Incorrect	address Set	correct	Modbus	address	on	
the	address	selector	in	PTH-
6201/6202/6502

Incorrect	communication	speed Set	communication:	38.4	
kBaud,	1	start	bit,	8	data	bits,	1	
stop	bit,	no	parity

Defective	PTH-6201/6202/6502 Replace	PTH-6201/6202/6502

Negative	measurement	value	
read	out

Tubes	have	been	connected	to	
incorrect	connectors.

Switch	the	connection	tubes	
around	on	the	plus	(+)	and	
minus	(-)	connectors.

Defective	PTH-6201/6202/6502 Replace	PTH-6201/6202/6502

Measurement	deviation PTH-6201/6202/6502	is	located	
at	a	point	where	the	tempera-
ture	is	outside	the	specified	
temperature	range

Adjust	the	ambient	temperature	
to	the	range	specified	in	these	
instructions	

No	or	reduced	flow	through	
pressure	measurement	tubes

Check	that	the	pressure	meas-
urement	tubes	are	correctly	
fitted

Zero	pressure	at	measurement	
points

Start	the	fan

Defective	PTH-6201/6202/6502 Replace	PTH-6201/6202/6502

Zero	point	deviation Zero-calibration	has	not	been	
carried	out

Disconnect	all	sources	of	pres-
sure	from	PTH-6201/6202/6502	
by	removing	both	pressure	
tubes	and	carry	out	a	zero-
calibration.

Defective	PTH-6201/6202/6502 Replace	PTH-6201/6202/6502

Deutsch
ABBILDUNGEN
Folgende	Abbildungen	finden	sich	ganz	hinten	
in	der	Anleitung:
Abb.	1:		Maßskizze
Abb.	2:			Platzierung	des	Messumformers	i.	V.	m.	

Biegungen	und	Abzweigen
Abb.	3:		Anschlussdiagramm,	PTH-6202/6502
Abb.	4:		Modbus-Anschlüsse
Abb.	5:		Konfigurationsbeispiel
Abb.	6:		Anschlussdiagramm,	PTH-6201

ALLGEMEINES
PTH-6201/6202/6502	ist	ein	über	RS485-RTU-
Modbus	kommunizierender	elektronischer	
Druckmessumformer,	der	insbesondere	für	die	
Differenzdruckmessung	in	Lüftungsanlagen	

geeignet	ist.	Der	Druckmessumformer	kommt	
in	Zusammenhang	mit	der	Überwachung,	
Kontrolle	und	Regelung	über	einen	elektroni-
schen	Regler,	z.	B.	in	einer	SPS-,	BMS-	oder	
SCADA-Anlage,	zum	Einsatz.	Alle	Kommandos	
und	Daten	zwischen	PTH-6201/6202/6502	
und	der	Regeleinheit	werden	digital	per	
RS485-RTU-Modbus-Protokoll	gesandt.	Mit	
integrierter	Modbus-Kommunikation	ist	PTH-
6201/6202/6502	dank	reduzierter	Installations-
kosten	besonders	für	die	Integration	in	SPS-,	
BMS-	und	SCADA-Systemen	geeignet.
Typische	Anwendungsbereiche	sind:
-			Messung	des	Drucks	an	einer	gegebenen	

Stelle	in	einer	Lüftungsanlage.
-			Differenzdruckmessung	über	einem	Lüftungs-

filter,	zur	Ermittlung	des	optimalen	Zeitpunkts	
für	den	Filteraustausch.

-			Differenzdruckmessung	über	einem	Gebläse	
zur	Regelung	des	Kanaldrucks.

PRODUKTPROGRAMM
Typ	 Produkt
PTH-6201	 RS485	RTU	Modbus,	IP54,	1,5	mm2

PTH-6202	 RS485	RTU	Modbus,	IP54,	RJ12,		
	 2500	Pa
PTH-6502	 RS485	RTU	Modbus,	IP54,	RJ12,		
	 5000	Pa

FUNKTION
PTH-6201/6202/6502	ist	ein	Druckmessumfor-
mer	für	die	Komfort-	oder	Prozessbelüftung,	der	
über	RS485-Modbus	mit	einer	angeschlosse-
nen	Reglereinheit	kommuniziert	(siehe	Abb.	5),	
und	abhängig	vom	eingestellten	Messbereich	
mittels	Modus-Kommunikation	einen	mit	dem	
gemessenen	Druck	proportionalen	Wert	an	die	
angeschlossene	Reglereinheit	übermittelt.	PTH	
ist	mit	einem	Halbleiter-Druckmesselement	
ohne	Luftdurchsatz	ausgestattet,	und	daher	
vor	Staub	von	der	Lüftungsanlage	geschützt.	
Das	Druckelement	ist	temperaturkompensiert,	
sodass	im	gesamten	spezifizierten	Tempera-
turbereich	eine	optimale	Druckmessung	erzielt	
wird	(siehe	„Technische	Daten“).

INSTALLATION
Die	Öffnung	der	Kapselung	erfolgt	ohne	Werk-
zeug	durch	Druck	auf	den	Schnappverschluss,	
der	sich	seitlich	der	Stutzen	befindet.
PTH-6201/6202/6502	ist	mit	2	Schrauben	auf	
ebener	und	fester	Unterlage	zu	befestigen.	
PTH-6201/6202/6502	kann	lageunabhängig	
montiert	werden,	ohne	dass	die	Genauigkeit	
davon	beeinträchtigt	wird.	PTH-6201/6202/6502	
wirkt	auch	wenn	nur	ein	Schlauch	auf	den	
Stutzen	(+	oder	-)	montiert	ist,	aber	mit	Rück-
sicht	auf	die	Schutzart	sind	auf	allen	nicht	nach	
unten	gerichteten	Schlauchstutzen	Schläuche	
vorzusehen.	
Die	Druckmessung	erfolgt	über	Schläuche,	
wobei	der	höhere	Druck	am	„+	Stutzen“	und	der	
niedrigere	Druck	am	„÷	Stutzen“	anzuschließen	
ist	(siehe	Abb.	3).	
Druckschläuche	sind	so	kurz	wie	möglich	zu	
halten	und	so	zu	befestigen,	dass	Schwingun-
gen	vermieden	werden.	
Mit	Rücksicht	auf	eine	optimale	Druckmessung	
ist	die	Messung	dort	vorzunehmen,	wo	die	
geringste	Gefahr	turbulenter	Strömung	vor-
handen	ist,	das	heißt	mitten	im	Lüftungskanal	
und	mit	einem	Abstand	von	mindestens	dem	
zweifachen	Kanaldurchmesser	von	Biegungen	
und	dem	sechsfachen	von	Abzweigen	(siehe	
Abb.	2).
Besteht	die	Gefahr	von	Kondenswasser-
bildung	in	den	Anschlussschläuchen,	ist	
PTH-6201/6202/6502	so	anzubringen,	dass	
die	kondensierende	Flüssigkeit	nicht	in	den	
Druckmessumformer	zurückfließen	kann.
Die	Kapselung	verfügt	über	Befestigungslöcher	
(siehe	Abb.	1).

HOLDING:
Addr-0	(REG-1)
ExternCalibrate
Calibration	Status	(1	=	Zero	calibration)	

INPUT:
Addr-0	(REG-1)	 SoftwareVer	 Software	
	 	 Version	1/100	
Addr-1	(REG-2)	 Pressure	 Sensor	pressure	
		 	 in	Pa
Addr-4	(REG-5)	 PressHiRes	 	Sensor	pressure	

in	0,1	Pa
Addr-5	(REG-6)	 PressAvrDyn	 	Dynamic	

averaging	of	
PressHiRes

Addr-6	(REG-7)	 PressAvrAbs	 	Dynamic	av-
eraging	of	last	
30	PressHiRes	
measurements

SERVICE AND MAINTENANCE
PTH-6201/6202/6502	contains	no	components	
which	require	service	or	maintenance.	
Please	contact	your	supplier	if	faults	arise.

DISPOSAL AND ENVIRONMENTAL  
PROTECTION
Help	protect	the	environment	by	disposing	of	
the	packaging	and	redundant	products	in	a	
responsible	manner.

Product disposal
Products	marked	with	this	symbol	
must	not	be	disposed	of	along	with	
household	refuse	but	must	be	
delivered	to	a	waste	collection	centre	
in	accordance	with	current	local	

regulations.

OJ ELECTRONICS A/S
Stenager	13B	·	DK-6400	Sønderborg
Tel.	+45	73	12	13	14	•	Fax	+45	73	12	13	13
oj@ojelectronics.com	•	www.ojelectronics.com

CE MARKING
OJ	Electronics	A/S	hereby	declares	that	the	
product	is	manufactured	in	accordance	with	
Council	Directive	92/31/EEC	on	electromagnetic	
compatibility	(and	subsequent	amendments)	
and	Council	Directive	73/23/EEC	on	electrical	
equipment	designed	for	use	within	certain	volta-
ge	limits	(and	subsequent	amendments).

Applied standards
EMC	emission		 EN	61000-6-3:2001	
EMC	immunity	 EN	61000-6-2:2001
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Installation des Modbus-Kabels
Das	Gehäuse	lässt	sich	ohne	Werkzeug	öffnen,	
durch	Druck	auf	den	Schnappverschluss,	der	
sich	seitlich	der	Stutzen	befindet.	
PTH-6201: Der	Modbus	wird	über	die	vier	An-
schlussklemmen	mit	dem	PTH-6201	verbunden.	
PTH-6201	ist	mit	vier	Schraubklemmen	zum	
Anschluss	und	Verschleifen	des	Modbus	mit	
weiteren	Modbus-Komponenten	der	Anwen-
dung	ausgestattet.	Die	Versorgungsspannung	
des	PTH-6201	ist	24	V=	und	wird	über	die	
Schraubklemmen	1	(+)	und	4	(Erde)	zugeführt,	
siehe	Abb.	6.
PTH-6202/6502: Der	Modbus	ist	über	die	RJ12-
Steckverbindung	an	PTH-6202/6502	anzu-
schließen.	PTH-6202/6502	ist	mit	zwei	Modbus	
RJ12-Steckverbindungen	zum	Anschluss	und	
zur	Verschleifung	des	Modbus	mit	den	übrigen	
Modbus-Komponenten	in	der	Anlage	ausgestat-
tet.	Die	Betriebsspannung	des	PTH-6202/6502	
ist	24	V	DC	und	wird	über	den	RJ12-Steckver-
bindungen	zugeführt	(siehe	Abb.4).
Das	Gehäuse	ist	sowohl	auf	dem	Deckel	als	
auch	auf	der	Gehäuseunterkante	mit	einer	Gum-
mimembrane	versehen,	sodass	Modbus-Kabel	
(Flachkabel,	wie	Typ	MPFK6S	oder	entspre-
chend)	durch	die	Deckelöffnung	ins	Gehäuse	
geführt	werden	können.	Bei	geschlossenem	
Deckel	schließt	die	Gummimembrane	so	dicht	
um	das	Modbus-Kabel,	dass	Schutzart	IP54	
eingehalten	wird.

TECHNISCHE DATEN
Spannungsversorgung
..................................24 V	DC	±15 %	über	Modbus
Elektrische	Anschlüsse,	PTH-6201
......................4	Schraubklemmen,	max.	1,5	mm2

Elektrische	Anschlüsse,	PTH-6202/6502
..................... 2	St.	RJ12	6/6-Steckverbindungen	
Modbus-Protokol	.............38,4	kBaud,	1	Startbit,	
.......................................8	Datenbits,	1	Stoppbit.
Druckmessbereiche,	PTH-6201/6202	
............................................................ 0/2500	Pa
Druckmessbereiche,	PTH-6502	
............................................................ 0/5000	Pa
Max.	Höhe	über	dem	Meeresspiegel	......1300	m
Genauigkeit	Ausgangssignal,	PTH-6201/6202	
..............................................0,5	%xMV	+	2,5	Pa
Genauigkeit	Ausgangssignal,	PTH-6502
..............................................0,5	%xMV	+	5,0	Pa

(MV = Messwert)
Maximaler	Druck	......................................20	kPa
Luftfeuchtigkeit	................................10-95	%	RF,	
............................................ nicht	kondensierend	
Gehäuseabmessungen	.............75	x	36	x	91	mm
Kabelabmessungen	...............................MPFK6S	
....................................... oder	dementsprechend
Druckschläuche	..................................... 2	x	Ø6,2

Umweltdaten
Leistungsaufnahme	..................... 4	VA	(-20/+5	°C)	
................................................. 2,5	VA	(+5/+40 °C)
Umgebungstemperatur	........ -20/+40	°C	Betrieb
......................................... (kurzzeitig	-30/+50	°C)
Umgebungstemperatur	Lagerung	..... -50/+70	°C
Schutzart	......................................................IP54
Gewicht	......................................................110	g

BETRIEB
Zustandsleuchte	bei	Normalbetrieb:
„Power	ON“	(grüne	LED)	zeigt	vorhandene	
Spannungsversorgung	über	das	Modbus-Kabel	
an.	„Modus-Kommunikation“	(gelbe	LED)	zeigt	
Kommunikation	über	den	Modbus	mit	von	der	
Kommunikationsintensität	und	-geschwindigkeit	
abhängigen	Blinksignalen	an.

LED EIN BLINKEND AUS

Obere
(gelb)

Gültige	
Modbus-Kom-
munikation

Ungültige	
Modbus-Kom-
munikation

Untere
(grün)

Netz	
EIN Netz	AUS

FEHLERSUCHE

Symptom Ursache Aktion
Die	grüne	LED	leuchtet	nicht	auf Fehlende	Spannungsversorgung Spannungsversorgung	kontrol-

lieren.
Elektrische	Anschlüsse	kontrol-
lieren.
Steckverbindungen	kontrol-
lieren.

PTH-6201/6202/6502	defekt PTH-6201/6202/6502	aus-
tauschen.

Die	gelbe	LED	leuchtet	nicht	auf Modbus	unterbrochen/kurzge-
schlossen

Elektrische	Anschlüsse	auf	
der	gesamten	Modbusstrecke	
kontrollieren.

Falsche	Adresse Korrekte	Modbus-Adresse	am	
Adressenumschalter	im	PTH-
6201/6202/6502	einstellen.

Falsche	Kommunikationsge-
schwindigkeit

Kommunikation	einstellen:	
38,4 kBaud,	1	Startbit,	8	Daten-
bits,	1	Stoppbit,	keine	Parität

PTH-6201/6202/6502	defekt PTH-6201/6202/6502	aus-
tauschen.

Abgelesener	Messwert	negativ Schläuche	vertauscht Anschlussschläuche	auf	den	
Plus-	(+)	und	Minus-	(-)	An-
schlussstutzen	vertauschen.

PTH-6201/6202/6502	defekt PTH-6201/6202/6502	aus-
tauschen.

Messabweichung Die	Umgebungstemperatur	
des	PTH-6201/6202/6502	liegt	
außerhalb	des	angegebenen	
Temperaturbereichs.	

Umgebungstemperatur	an	den	
in	dieser	Anleitung	angege-
benen	Bereich	anpassen.

Fehlende	oder	reduzi-
erte	Verbindung	über	die	
Druckmessschläuche

Druckmessschläuche	auf	kor-
rekte	Montage	kontrollieren.

Fehlender	Druck	an	den	Mes-
spunkten

Lüfter	einschalten.

PTH-6201/6202/6502	defekt PTH-6201/6202/6502	aus-
tauschen.

Nullpunktabweichung Fehlende	Null-Kalibrierung PTH-6201/6202/6502	drucklos	
machen	–	evtl.	beide	Druck-
schläuche	entfernen	–	und	Null-
Kalibrierung	vornehmen.

PTH-6201/6202/6502	defekt PTH-6201/6202/6502	aus-
tauschen.

Modbus-Protokoll
PTH-6201/6202/6502	verfügt	über	einen	Adres-
sierungsbereich	von	16	und	kann	auf	die	Ad-
ressen	zwischen	0x50	(hex)	(dez	80)	und	0X5F	
(hex)	(dec.95)	mit	folgendem	Kommunikations-
protokoll	eingestellt	werden:	38,4 kB,	1	Startbit,	
8	Datenbits,	1	Stoppbit	und	keine	Parität.	
Die	Adresse	wird	am	Adressenumschalter	im	
PTH-6201/6202/6502	eingestellt.

Modbus-Adressen
HexEncoder:	ID

0-	 0x59(89	dec)	
1-	 0X56(86	dec)	
2-	 0X50(80	dec)	
3-	 0X51(81	dec)	
4-	 0X57(87	dec)	
5-	 0X52(82	dec)	
6-	 0X58(88	dec)	
7-	 0X55(85	dec)	
8-	 0X53(83	dec)	
9-	 0X54(84	dec)	
10-	 0X5A(90	dec)	
11-	 0X5B(91	dec)	
12-	 0X5C(92	dec)	
13-	 0X5D(93	dec)	
14-	 0X5E(94	dec)	
15-	 0X5F(95	dec)

HOLDING:
Addr-0	(REG-1)
ExternCalibrate
Kalibrierungszustand	(1	=	Nullkalibrierung)	

EINGANG:
Addr-0	(REG-1)	 SoftwareVer	 Software		

Version	1/100		
Addr-1	(REG-2)	 Druck	 Fühlerdruck		

in	Pa
Addr-4	(REG-5)	 PressHiRes	 	Fühlerdruck	in	

0,1	Pa
Addr-5	(REG-6)	 PressAvrDyn	 	Dynamische	

Mittelung	von	
PressHiRes

Addr-6	(REG-7)	 PressAvrAbs	 	Dynamische	
Mittelung	der	
30	letzten	
Messungen	von	
PressHiRes

SERVICE UND WARTUNG
PTH-6201/6202/6502	enthält	keine	Kompo-
nenten,	für	die	Service	oder	Instandhaltung	
erforderlich	ist.	
Bei	Problemen	bitte	mit	dem	Zulieferer	Kontakt	
aufnehmen.

UMWELT UND ENTSORGUNG
Helfen	Sie	mit,	die	Umwelt	zu	schützen,	und	
entsorgen	Sie	Verpackung	und	gebrauchte	
Produkte	auf	umweltgerechte	Weise.

Leverandørdokumenter
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Français
LISTE DES FIGURES
Les	figures	suivantes	sont	situées	au	dos	des	
instructions :
Fig.		1:		Dessin	avec	dimensions
Fig.		2:		Position	du	transmetteur	par	rapport	aux		
	 coudes	et	embranchements
Fig.		3:		Schéma	de	filerie,	PTH-6202/6502
Fig.		4:		Connexion	Modbus
Fig.		5:		Exemple	de	configuration
Fig.		6:		Schéma	de	filerie,	PTH-6201

INTRODUCTION
Le	PTH-6201/6202/6502	est	un	transmetteur	
électronique	de	pression	qui	communique	par	le	
RS485	RTU	Modbus	et	qui	est	principalement	
utilisé	pour	mesurer	la	pression	différentielle	
dans	un	système	de	ventilation.	Le	transmetteur	
de	pression	est	utilisé	pour	le	monitorage,	le	
contrôle	et	la	régulation	via	un	régulateur	élec-
tronique,	par	ex.	dans	des	systèmes	API,	GTS	
ou	SCADA.	Toutes	les	commandes	et	données	
échangées	entre	le	PTH-6201/6202/6502	et	
l’unité	de	régulation	sont	transmises	comme	
valeurs	numériques	via	le	protocole	RS485	RTU	
Modbus.	La	communication	intégrée	Modbus	
rend	le	PTH-6201/6202/6502	très	approprié	
pour	une	intégration	dans	des	systèmes	API,	
GTS	et	SCADA	par	la	réduction	des	coûts	
d’installation.
Les	domaines	d’application	typiques	incluent :
-			Mesure	de	la	pression	à	un	point	donné	dans	

un	système	de	ventilation.
-			Mesure	de	la	pression	différentielle	de	part	et	

d’autre	d’un	filtre	de	ventilation	pour	optimiser	
le	remplacement	du	filtre.

-			Mesure	de	la	pression	différentielle	de	part	et	
d’autre	d’un	ventilateur	pour	la	régulation	de	
la	pression	de	conduite

GAMME DE PRODUITS
Type	 Produit
PTH-6201	 RS485	RTU	Modbus,	IP54,	1,5	mm2

PTH-6202	 RS485	RTU	Modbus,	IP54,	RJ12,		
	 2500	Pa
PTH-6502	 RS485	RTU	Modbus,	IP54,	RJ12,		
	 5000	Pa

FONCTION
Le	PTH-6201/6202/6502	est	un	transmetteur	
de	pression	pour	la	ventilation	de	confort	ou	de	
procédé.	L’unité	communique	par	un	RS485-
Modbus	avec	une	unité	de	régulation	(voir	fig.	
5)	et	affiche,	via	la	communication	Modbus,	
une	valeur	dépendante	de	la	plage	de	mesure	
réglée	dans	l’unité	de	régulation	raccordée	qui	
est	proportionnelle	à	la	pression	mesurée.	Le	

PTH	utilise	une	unité	de	mesure	de	pression	
à	semiconducteur	sans	débit	d’air	ce	qui	
protège	l’unité	de	la	poussière	du	système	de	
ventilation.	L’élément	capteur	de	pression	est	
compensé	pour	la	température	afin	de	fournir	
une	mesure	précise	pour	toute	la	plage	de	
température	spécifiée	(voir	« Caractéristiques	
techniques »).

INSTALLATION
Le	boîtier	s’ouvre	sans	l’utilisation	d’outils	en	
appuyant	sur	la	fermeture	à	pression	au	côté	
des	connecteurs	de	tube.
Le	PTH-6201/6202/6502	est	fixé	sur	une	
surface	plane	par	2	vis	qui	sont	vissées	dans	un	
renforcement	solide.	Le	PTH-6201/6202/6502	
peut	être	monté	dans	toutes	orientations	
sans	que	sa	précision	soit	affectée.	Le	PTH-
6201/6202/6502	fonctionne	également	avec	
seulement	un	tube	fixé	aux	connecteurs	(+	ou	-).	
Il	est	cependant	préférable	de	toujours	utiliser	
deux	tubes	pour	assurer	la	classe	adéquate	du	
boîtier	si	les	connecteurs	ne	sont	pas	orientés	
vers	le	bas.	
La	pression	est	fournie	à	l’unité	de	mesure	par	
des	tubes,	la	plus	forte	pression	étant	raccor-
dée	au	« connecteur	+ »	et	la	plus	faible	au	
« connecteur	– »	(voir	fig.	3).	
Les	tubes	pression	doivent	être	les	plus	courts	
possible	et	fixés	pour	prévenir	leur	vibration.	
Pour	obtenir	les	meilleurs	résultats	possible,	
la	pression	doit	être	mesurée	où	il	y	a	le	moins	
de	risque	de	turbulence,	c.-à-d.	au	centre	de	
la	conduite	de	ventilation	à	une	distance,	d’au	
moins	deux	fois	la	largeur	de	la	conduite,	des	
coudes,	et	six	fois	la	largeur,	des	embranche-
ments	(voir	fig.	2).
S’il	y	a	un	risque	de	condensation	dans	les	
tubes	de	connexion,	le	PTH-6201/6202/6502	
doit	être	positionné	de	façon	à	ce	que	les	
condensats	ne	puissent	pas	retourner	dans	le	
transmetteur	de	pression.
Le	boîtier	est	muni	de	trous	pour	vis	(voir	fig.	1).

Installation du câble Modbus
Le	boîtier	s’ouvre	sans	l’utilisation	d’outils	en	
appuyant	sur	la	fermeture	à	pression	au	côté	
des	connecteurs	de	tube.	
PTH-6201: Le	Modbus	est	raccordé	au	PTH-
6201	par	les	quatre	bornes.	Le	PTH-6201	est	
muni	de	quatre	bornes	à	vis	pour	connecter	
le	Modbus	et	boucler	d’autres	composants	
du	Modbus	de	l’application	concernée.	Il	faut	
raccorder	une	alimentation	24	VCC	aux	bornes	
à	vis	1(+)	et	4	(terre/GND),	voir	fig.	6.
PTH-6202/6502: Raccordez	le	câble	Modbus	
au	PTH-6202/6502	en	utilisant	la	douille	RJ12.	
Le	PTH-6202/6502	est	muni	de	deux	douilles	
Modbus	RJ12	permettant	la	connexion	Modbus	
et	les	bouclages	vers	d’autres	composants	Mo-
dbus	dans	l’application	concernée.	La	tension	
d’alimentation	du	PTH-6202/6502	est	24	V	CC	
et	le	PTH-6202	est	alimenté	via	la	douille	RJ12	
(voir	fig.	4).
Une	membrane	de	caoutchouc	est	ajustée	au	
couvercle	et	à	la	bordure	du	bas	du	boîtier	afin	
que	le	câble	Modbus	(câble	plat	de	transmis-
sion	comme	le	type	MPFK6S	ou	son	équivalent)	
puisse	être	inséré	dans	le	boîtier	par	l’ouverture	
du	couvercle.	Quand	le	couvercle	est	ajusté,	
le	diaphragme	de	caoutchouc	presse	suffi-
samment	autour	du	câble	Modbus	pour	que	le	
boîtier	soit	conforme	à	IP54.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension	d’alimentation		..............................24	V	CC
...................................................±15 %	via	Modbus
Raccordements	électriques,	PTH-6201
............................. 4	x	bornes	à	vis	max.	1,5mm2

Raccordements	électriques,	PTH-6202/6502
.......................................... 2	x	douilles,	RJ12	6/6		
Protocole	Modbus		 38,4	kBd,	1	bit	de	départ,	
........................... 8	bits	de	données,	1	bit	d’arrêt
Plages	de	mesure,	pression,	PTH-6201/6202	
............................................................ 0/2500	Pa

Plages	de	mesure,	pression,	PTH-6502	
............................................................ 0/5000	Pa
Hauteur	max.	au-dessus		
du	niveau	de	la	mer		................................1300	m
Précision,	signal	de	sortie,	PTH-6201/6202	
..............................................0,5	%xMV	+	2,5	Pa
Précision,	signal	de	sortie,	PTH-6502	
..............................................0,5	%xMV	+	5,0	Pa

(MV = valeur mesurée)
Pression	maximum	...................................20	kPa
Humidité	de	l’air	ambiant	...............10-95 % RH,	
.............................................. sans	condensation	
Dimensions	du	boîtier	...............75	x	36	x	91 mm
Dimension	du	câble	........... MPFK6S	ou	similaire
Tubes	pression	.........................................2	x	6,2

Données environnementales
Puissance	consommée	............... 4	VA	(-20/+5 °C)	
................................................. 2,5	VA	(+5/+40 °C)
Température	ambiante	..... -20/+40 °C	(opération)
........................................ (transitoire	-30/+50 °C)
Température	ambiante,	remisage	...... -50/+70 °C
Norme	du	boîtier	.........................................IP	54
Poids	...........................................................110	g

FONCTIONNEMENT
Lampe	d’état	en	marche	normale :
« Alimentation	activée »	(DEL	verts)	s’allume	
pour	indiquer	que	la	tension	est	reçue	du	câble	
Modbus.	Une	communication	valide	sur	le	
Modbus	est	indiquée	de	façon	similaire	par	
« Communications	Modbus »	(DEL	jaunes)	qui	
clignote	avec	une	intensité	de	clignotement	qui	
dépend	de	l’intensité	de	la	communication.

DEL ON	
(marche) CLIGNOTANTE OFF	(arrêt)

Haut
(jaunes)

Communica-
tion	Modbus	
valide

Communica-
tion	Modbus	
non	valide

Bas
(verts)

Alimen-
tation	
activée

Alimentation	
désactivée

Protocole Modbus
Le	PTH-6201/6202/6502	possède	une	plage	
d’adresse	de	16	et	peut	être	réglé	aux	adresses	
entre	0x50	(hex)	(déc	80)	et	0X5F	(hex)	(dec.95).	
Le	protocole	de	communication	est :	38,	kBd,	1	
bit	de	départ,	8	bits	de	données,	1	bit	d’arrêt	et	
pas	de	parité.	
L’adresse	peut	être	réglée	sur	le	commutateur	
d’adresse	à	l’intérieur	du	PTH-6201/6202/6502.

Adresses Modbus
HexEncoder:	IDENTIF.
	 0-	 0x59(89	dec)	
		 1-	 0X56(86	dec)	
		 2-	 0X50(80	dec)	
		 3-	 0X51(81	dec)	
		 4-	 0X57(87	dec)	
		 5-	 0X52(82	dec)	
		 6-	 0X58(88	dec)	
		 7-	 0X55(85	dec)	
		 8-	 0X53(83	dec)	
		 9-	 0X54(84	dec)	
	 10-	 0X5A(90	dec)	
	 11-	 0X5B(91	dec)	
	 12-	 0X5C(92	dec)	
	 13-	 0X5D(93	dec)	
	 14-	 0X5E(94	dec)	
	 15-	 0X5F(95	dec)

HOLDING:
Addr-0	(REG-1)
ExternCalibrate
État	de	calibration	(1	=	Calibration	zéro)	

ENTRÉE :
Addr-0	(REG-1)	 SoftwareVer	 Logiciel	
	 	 Version	1/100	
Addr-1	(REG-2)	 Pression	 Sonde	de		
	 	 pression	en	Pa
Addr-4	(REG-5)	 PressHiRes	 	Pression	du	

capteur	à	0,1	Pa

Entsorgung des gebrauchten Produkts
Produkte	mit	dieser	Kennzeichnung	
dürfen	nicht	als	normaler	Hausmüll	
entsorgt	werden,	sondern	sind	gemäß	
den	geltenden	lokalen	Vorschriften	
gesondert	einzusammeln.

OJ Electronics A/S
Stenager	13B	•	DK-6400	Sønderborg
Tel.	+45	73	12	13	14	•	Fax	+45	73	12	13	13
oj@ojelectroncis.com	•	www.ojelectronics.com

CE-KENNZEICHNUNG
OJ	Electronics	A/S	erklärt	in	Eigenverant-
wortung,	dass	dieses	Produkt	die	EU-Richtlinie	
92/31/EWG	und	spätere	Änderungen	über	elek-
tromagnetische	Verträglichkeit	sowie	die	EU-
Richtlinie	73/23/EWG	und	spätere	Änderungen	
über	elektrische	Betriebsmittel	zur	Anwendung	
innerhalb	bestimmter	Spannungsgrenzen	erfüllt.

Angewandte Standards
EMV-Emission		 EN	61000-6-3:2001	
EMV-Immunität	 EN	61000-6-2:2001
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DÉPANNAGE

Symptôme Cause Action
Aucune	lumière	dans	le	voyant	
DEL	vert

Pas	de	tension	d’alimentation Vérifier	tension	d’alimentation
Vérifier	les	raccords	électriques
Vérifier	les	douilles

PTH-6201/6202/6502	défec-
tueux

Remplacer	le	PTH-
6201/6202/6502

Aucune	lumière	dans	le	voyant	
DEL	jaune

Modbus	déconnecté/court-
circuité	

Vérifier	les	raccords	élec-
triques	sur	toute	la	longueur	du	
Modbus

Adresse	erronée Régler	la	bonne	adresse	Mo-
dbus	sur	le	sélecteur	d’adresse	
dans	le	PTH-6201/6202/6502

Mauvaise	vitesse	de	commu-
nication

Régler	communication :	38,	
kBd,	1	bit	de	départ,	8	bits	de	
données,	1	bit	d’arrêt,	pas	de	
parité

PTH-6201/6202/6502	défec-
tueux

Remplacer	le	PTH-
6201/6202/6502

Affichage	d'une	valeur	de	me-
sure	négative

Les	tubes	ont	été	raccordés	aux	
mauvais	connecteurs.

Changer	les	tubes	de	raccord	
sur	les	connexions	plus	(+)	et	
moins	(-).

PTH-6201/6202/6502	défec-
tueux

Remplacer	le	PTH-
6201/6202/6502

Déviation	de	mesure Le	PTH-6201/6202/6502	est	
situé	à	un	point	où	la	tempéra-
ture	est	à	l’extérieur	de	la	plage	
spécifiée

Ramener	la	température	am-
biante	à	l’intérieur	de	la	plage	
spécifiée	dans	ces	instructions.	

Pas	de	débit	ou	réduction	de	
débit	dans	les	tubes	de	mesure	
de	pression

Vérifier	que	les	tubes	de	mesure	
de	pression	sont	bien	ajustés

Pas	de	pression	aux	points	de	
mesure

Démarrer	le	ventilateur

PTH-6201/6202/6502	défec-
tueux

Remplacer	le	PTH-
6201/6202/6502

Déviation	du	point	zéro La	calibration	du	zéro	n’a	pas	
été	faite

Déconnecter	toutes	les	
sources	de	pression	du	PTH-
6201/6202/6502	en	enlevant	les	
deux	tubes	de	pression	et	faire	
une	calibration	du	zéro.

PTH-6201/6202/6502	défec-
tueux

Remplacer	le	PTH-
6201/6202/6502

Addr-5	(REG-6)	 PressAvrDyn	 	Moyenne	
dynamique	de	
PressHiRes

Addr-6	(REG-7)	 PressAvrAbs	 	Moyenne	
dynamique	des	
30	dernières	
mesures	sur	
PressHiRes

SERVICE ET ENTRETIEN
Le	PTH-6201/6202/6502	ne	comporte	aucun	
composant	qui	requiert	un	entretien	ou	une	
maintenance.	
Veuillez	communiquer	avec	votre	fournisseur	si	
un	défaut	apparaît.

MISE AU REBUT ET PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT
Aidez	à	la	protection	de	l’environnement	en	
jetant	l’emballage	et	les	produits	superflus	de	
façon	responsable.

Mise au rebut de produits
Les	produits	marqués	de	ce	symbole	
ne	doivent	pas	être	rebutés	avec	les	
déchets	domestiques,	mais	doivent	
être	livrés	à	un	centre	de	collecte	de	
rebus	en	conformité	avec	les	

règlements	locaux	en	vigueur.

OJ ELECTRONICS A/S
Stenager	13B	•	DK-6400	Sønderborg
Tél.	:		+45	73	12	13	14	•	Fax	+45	73	12	13	13
oj@ojelectronics.com	•	www.ojelectronics.com

HOMOLOGATION CE
OJ	Electronics	A/S	déclare	par	la	présente	que	
le	produit	est	fabriqué	pour	répondre	aux	exi-
gences	de	la	directive	92/31/CEE	du	conseil	au	
sujet	de	la	compatibilité	électromagnétique	(et	
de	ses	amendements	subséquents)	ainsi	qu’aux	
exigences	de	la	directive	73/23/CEE	du	conseil	
au	sujet	d’équipements	électriques	conçus	pour	
une	utilisation	sous	certaines	limites	de	tension	
(et	de	ses	amendements	subséquents).	

Normes appliquées
Émission	-	compatibilité		
électromagnétique	(CEM)		 EN	61000-6-3:2001	
Immunité	-	compatibilité		
électromagnétique	(CEM)	 EN	61000-6-2:2001
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BR0875A02-PTH

Regulator

PTH

Fig. 1
Dimensioned drawing

Fig. 3
Wiring diagram PTH-6202/6502

Fig. 5
Example of configuration 

Fig. 2
Position of transmitter in relation to bends and branches

Fig. 4
Modbus connections

Fig. 6
Wiring diagram PTH-6201
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B.4 FTK-temperatursensor

FTK RS485 Modbus
Kanalfühler rel. Feuchte und Temperatur mit RS485 Modbus Schnitstelle 
Duct sensor for relative humidity and temperature with RS485 Modbus Interface

DE - Datenblatt
Technische Änderungen vorbehalten
Stand 27.07.2012

EN - Data Sheet
Subject to technical alteration
Issue date 2012/07/27

Anwendung

Kanalfühler zur Messung der rel. Feuchte und Temperatur in gasförmigen 
Medien von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (z.B. in  Zuluft-/ 
Abluftkanälen). Ausgelegt zur Aufschaltung an Regler- und 
Anzeigesysteme.

Application

Duct sensor for measuring relative humidity and temperature in gaseous 
media of heating, cooling and air-conditioning systems (e.g. in fresh air/ 
exhaust air ducts). Designed for locking on to control and display systems.

Typenübersicht

FTK140/270/400 RS485 Modbus Kanalfühler 140/270/400mm, 
mit RS485 Modbus Schnitstelle

Types Available

FTK140/270/400 RS485 Modbus Duct sensor 140/270/400mm
with RS485 Modbus Interface

Normen und Standards

CE-Konformität: 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit
Produktsicherheit: 2001/95/EG Produktsicherheit

EMV: EN 60730-1: 2009
Produktsicherheit: EN 60730-1: 2009

Norms and Standards

CE-Conformity: 2004/108/EG Electromagnetic compatibility
Product safety: 2001/95/EG Product safety

EMC: EN 60730-1: 2009
Product safety: EN 60730-1: 2009

2012

Thermokon Sensortechnik GmbH - Aarstrasse 6 - 35756 Mittenaar - Tel.: 02772/65010 - Fax: 02772/6501400 - www.thermokon.de - email@thermokon.de

produktblatt_ftk_rs485_modbus

Technische Daten

Versorgungsspannung: 15-24VDC ( 10%) / 24AC ( 10%)
Leistungsaufnahme typ. 0,4W / 0,8VA
Schnittstelle: RS485 Modbus (Slave), 

Übertragungsmodus: RTU oder ASCII,
Baudrate: 9.600, 19.200 38.400 oder 57.600,
Parität: keine, gerade, ungerade
max. 32 Busteilnehmer,
Anschluss über Twisted Pair Kabel (120 Ohm)

Messbereiche: Feuchte: 0...100%rF
Temp.: -20...+80°C

Genauigkeit: siehe Diagramm
Anschlussklemme: Federkraftklemme, 

für Kabelquerschnitt 0,5 ... 1,5mm²
Einbaulänge L: 140/270/400mm
Fühlerrohr: PA6, Farbe schwarz
Filterelement: Edelstahl, Maschenweite 80µm
Anschlusskopf: Material PA6, Farbe weiß
Schutzart: Anschlusskopf IP65 gemäß EN 60529
Kabeleinführung: Einfach M16 für Leiter mit max. D=8mm
Umgebungstemp.: -20...+70°C, max. 85%rF nicht kond.
Gewicht. ca. 170g

± ±

Technical Data

Power supply: 15-24VDC ( 10%) / 24AC ( 10%)
Power consumption: typ. 0,4W / 0,8VA
Interface: RS485 Modbus (Slave), 

Mode: RTU or ASCII,
Baudrate: 9.600, 19.200 38.400 or 57.600,
Parity: no, even, odd
max. 32 devices per bus segment, 
connectionen via twisted pair cable (120 Ohm)

Measuring ranges: Humidity: 0...100%rH
Temp.: -20...+80°C

Accurancy: see diagram
Clamps: spring clamp, 

wire cross section 0,5 ... 1,5mm²
Mounting length L: 140/270/400mm
Sensor tube: PA6, colour black
Filter element: stainlesssteel, mesh size 80µm
Connection head: Material PA6, colour white
Protection: Connection head IP65 according to EN 60529
Cable entry: Single entry M16 for cable max. D=8mm
Ambient temperature: -20...+70°C, max 85%rH no condensate
Weight: approx. 170g

± ±
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Security Advice

Caution: The installation and assembly of electrical equipment may only be 
performed by a skilled electrician. Isolate installation before removal of 
cover (disconnect fuse) and protect against reconnection.
The modules must not be used in any relation with equipment that supports, 
directly or indirectly, human health or life or with applications that can result 
in danger for people, animals or real value.

Sicherheitshinweis

Achtung: Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine 
Elektrofachkraft erfolgen. Vor Entfernen des Deckels Installation 
freischalten (Sicherung ausschalten) und gegen Widereinschalten sichern!
Die Module dürfen nicht in Verbindung mit Geräten benutzt werden, die 
direkt oder indirekt menschlichen, gesundheits- oder lebenssichernden 
Zwecken dienen oder durch deren Betrieb Gefahren für Menschen, Tiere 
oder Sachwerte entstehen können.

!
Achtung

!
Caution

AccuracyGenauigkeit

Relative Feuchte, absolute Genauigkeit bei 25°C Umgebungstemperatur
Relative Humidity, absolute accuracy at 25°C ambient temperature
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Temperatur, absolute Genauigkeit

Temperature, absolute accuracy
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Elektrischer Anschluss

Die Geräte sind für den Betrieb an Schutzkleinspannung (SELV) ausgelegt. 
Beim elektrischen Anschluss der Geräte gelten die techn. Daten der Geräte. 
Bei Fühlern mit Messumformer sollte dieser in der Regel in der 
Messbereichsmitte betrieben werden, da an den Messbereichsendpunkten 
erhöhte Abweichungen auftreten können. Die Umgebungstemperatur der 
Messumformerelektronik sollte konstant gehalten werden.
Die Messumformer müssen bei einer konstanten Betriebsspannung 
(±0,2V) betrieben werden. Strom-/Spannungssitzen beim Ein-/Ausschalten
der Versorgungsspannung müssen bauseits vermieden werden.

Electrical Connection

The devices are constructed for the operation of protective low voltage 
(SELV). For the electrical connection, the technical data of the 
corresponding device are valid. 
Sensing devices with transducer should in principle be operated in the 
middle of the measuring range to avoid deviations at the measuring end 
points. The ambient temperature of the transducer electronics should be 
kept constant.
The transducers must be operated at a constant supply voltage (±0,2V).
When switching the supply voltage on/off, power surges must be avoided
on site.

Air speed max. 10 m/s

Montagehinweise

Der Sensor kann mittels Montageflansch am Lüftungskanal befestigt 
werden.

Bei möglicher Kondensatbildung im Fühlerrohr bzw. Tauchhülse unbedingt 
die Hülse so einbauen, dass entstehendes Kondensat ablaufen kann.

Mounting Advices

The sensor  can be mounted on the ventilation duct by a mounting flange.

For risk of condensate permeation in the sensor tube respectively in the 
immersion pocket,  the bushing must be installed in that way, that occurred 
condensate can run off.

2012produktblatt_ftk_rs485_modbus

3x0249 hex

3x024B hex

Relative Feuchte [1/10] %

Temperatur [1/100] %

SIGNED 16 Bit

Bedeutung Typ

SIGNED 16 Bit

Daten-
Adresse

Modbus Registerdefinitionen Modbus Register Definition

Funktions-
Code

4

4

Relative Humidity [1/10] %

Temperature [1/100] %

SIGNED 16 Bit

Description Type

SIGNED 16 Bit

Data-
Address

Function
Code

4

4

3x0249 hex

3x024B hex
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Anwenderhinweise

Durch Luftumwälzungen können sich im Laufe der Zeit auf dem Sinterfilter, 
der die Sensoren schützt, Schmutz und Staubpartikel ansammeln, die die 
Funktion des Fühlers behindern können. Nach erfolgter Demontage des 
Filters kann dieser durch Ausblasen mit ölfreier, gefilterter Pressluft, 
Reinstluft, Stickstoff oder Auswaschen mit destilliertem Wasser  wieder 
gereinigt werden. Zu stark verschmutzte Filter sollten getauscht werden.
Jegliche Berührung der empfindlichen Feuchtesensoren ist zu unterlassen 
und führt zum Erlöschen der Gewährleistung.

Bei hohen Umgebungstemperaturen und hohen Luftfeuchtigkeiten, sowie 
beim Einsatz in aggressiven Gasen kann ein vorzeitiges Nachkalibrieren  
oder ein Feuchtesensortausch notwendigt werden. Eine solche 
Nachkalibrierung oder etwaiger Sensortausch fallen nicht unter die  
allgemeine Gewährleistung. 

Bei normalen Umgebungsbedingungen empfehlen wir ein Intervall für die 
Nachkalibrierung von 1 Jahr um die angegebene Genauigkeit 
beizubehalten.

Fühler mit elektronischen Bauelementen besitzen immer eine elektrische 
Verlustleistung, die die Temperaturmessung der Umgebungsluft 
beeinflusst. Die auftretende Verlustleistung in aktiven Temperaturfühlern 
steigt i.d.R. linear mit der steigenden Betriebsspannung. Diese 
Verlustleistung muss bei der Temperaturmessung berücksichtigt werden. 
Bei einer festen Betriebsspannung geschieht dies in der Regel durch 
addieren bzw. subtrahieren eines konstanten Offsetwertes. Da Thermokon 
Messumformer mit variabler Betriebsspannung arbeiten, kann aus 
fertigungstechnischen Gründen nur eine Betriebsspannung berücksichtigt 
werden.Die Messumformer werden standardmäßig bei einer 
Betriebsspannung von 24VDC eingestellt, d.h. bei dieser Spannung ist der 
zu erwartende Messfehler des Ausgangsignals am geringsten. Bei anderen 
Betriebsspannungen vergrößert oder verkleinert sich der Offsetfehler 
aufgrund der veränderten Verlustleistung der Fühlerelektronik. Sollte beim 
späteren Betrieb eine Nachkalibrierung direkt am Fühler notwendig sein, so 
ist dies durch das auf der Fühlerplatine befindliche Trimmpoti möglich (bei 
Fühlern mit Bus Schnittstelle über eine entsprechende Softwarevariable. 
Alternativ kann der Offset Wert im nach geschalteten Reglersystem 
korrigiert werden. 
Auftretende Zugluft führt die Verlustleistung am Fühler besser ab. Dadurch 
kommt es zu zeitlich begrenzten Abweichungen bei der Temperatur-
messung.
Die Genauigkeit der Temperaturmessung ist neben einem geeignetem 
representativen der Temperatur entsprechendem Montageort auch direkt 
von der Temperaturdynamik der Wand abhängig. Dies Phänomene müssen 
ebenfalls entsprechend in der Auswertung im Regelsystem berücksichtigt 
werden.

Application Notice

Due to air circulations dirt and dust particles can be piled up in the course of 
time on the sintered filter which is protecting the sensor. Thus, the function of 
the sensor can be affected. After having dismantled the filter, the same can 
be cleaned by blowing it out with oil-free and filtered compressed air, super-
clean air or nitrogen or by washing it out with distilled water. If the filter is too 
dirty, the same should be replaced. 
Refrain from touching the sensitive humidity sensor. Any touch of the same 
will result in an expiration of the warranty.

hen using the sensor 
in aggressive gases, an early recalibration or a change of the humidity 
sensor can become necessarily. Such a recalibration or a probable sensor 
change do not come under the general warranty. 

With normal environmental conditions we recommend a recalibration 
interval of around 1 year to maintain the indicated accuracy.
At high ambient temperatures and high humidity, or w

Alternatively the offset value can be corrected in the control system next in 
line. 

This 
phenomenon must be considered with the evaluation in the control system 
as well.

Temperature sensor with electronic components always have a dissipated 
power, which affects the temperature measurement of the ambient air. The 
dissipation in active temperature sensors shows a linear increase with rising 
operating voltage.This dissipated power has to be considered when 
measuring temperature. In case of a fixed operating voltage, this is normally 
be done by adding or reducing a constant offset value. As Thermokon 
transducers work with a variable operating voltage, only one operating 
voltage can be taken into consideration, for reasons of production 
engineering. Transducers have a standard setting at a operating voltage of 
24VDC. That is to say, that at this voltage, the expected measuring error of 
the output signal will be the least. As for other operating voltages, the offset 
error will be increased or lowered by a changing power loss of the sensor
electronics. If a re-cablibration should become necessary later directly on 
the sensor, this can be done by means of a trimming potentiometer on the 
sensor board (for sensors with Bus-interface, a re-calibration can be done 
via corresponding software variable. 

Occurred draft leads to a better carrying-off of dissipated power at the 
sensor. Thus, temporal limited fluctuations might occur upon temperature 
measurement.
Besides a suitable representative mounting place, corresponding to the 
room temperature, the accuracy of the temperature measurement also 
depends directly on the temperature dynamics of the wall. 
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Abmessungen (mm) Dimensions (mm)

MF19-PA
Zubehör optional
Optional Accessories

Zubehör optional

(MF19-PA) Montageflansch zur Befestigung des Fühlers am 
Lüftungskanal

Optional Accessories

(MF19-PA) Mounting flange for installation on ventilation duct

Page 4Seite 4
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B.5 Ledningsdiagram til Condair ME luftfugter

45Installation

4.7.2 Wiring diagram Condair ME Control
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46 Installation

Legend wiring diagram Condair ME Control

A1 Driver board
A2 Control board
B1 Ventilation interlock
B2 Max. humidity monitor
B3 Air flow monitor
B4 Temperature and conductivity measuring
B5 Sensor temperature and conductivity measuring
B6 Level sensor dosing pump (option)
B7 Demand or humidity/temperature signal
B8 External On/Off switch (external enable)
B9 Air temperature monitoring duct (option)
BAT Backup battery (CR2032, 3V)
CS1 Current sensor (UV lamp)
CS2 Current sensor (pump fault detection option)  

Note: wires must pass through the sensor in the direction shown
D.LVL Terminal level switch dosing liquid tank
D.PUMP Terminal dosing pump
F1 Fuse mains supply (6.3 A slow acting)
F2 Fuse 10/24 VDC supply(630 mA slow acting)
F3 Internal fuse mains supply (6.3 A slow acting)
F4 External fuse mains supply (10 A slow acting)
FAN Internal cooling fan (large systems only)
H1 Remote operating and fault indication board (option)
J1 Cable bridge if no external On/Off switch is connected
J2 Cable bridge demand signal (for commissioning only)
J3 Cable bridge if no safety chain is connected
J4 Jumper for activating the terminating resistor for Modbus network (Jumper must be fitted, 

if Condair ME is the last unit in the Modbus network)
J7 Jumper fitted: Modbus communication via RS 485 interface (J6)
JP4 Jumper fitted= 24 V on X16 (JP5 removed)
JP5 Jumper fitted= = 10 V on X16 (JP4 removed)
JP/TR Jumper fitted on the last driver board
K1 External safety chain
K2 Cable harness from hydraulic module
LS1 Leakage monitoring board (option)
LS2 Sensor leakage monitoring (option)
M1 Dosing pump (option)
NF Mains filter
Q Electrical isolator
S3 On /Off switch control unit
SD Memory card
SF Snap ferrite (wrap cable 3 times through ferrite)
SUPPLY Terminal mains supply voltage
T1...T4 24V power supply (quantity varies with system size)
UV UV lamp (option)
U.V. Terminal UV lamp 
X4 Terminal cable harness hydraulic module
X7 Not used
X5 Terminal current sensor (pump fault detection option)
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49Installation

External enable

Control unit

X1
6

24/10V
TMP

GND
HUM

24V E
Enable

S2

J1

The potential-free contact of an external enable switch 
is connected to the contacts "24 V E" and "Enable" 
of the terminal block "X16" on the driver board in ac-
cordance with the wiring diagram. The connecting cable 
must either be fed through the rectangular cable feed 
through or a free cable gland into the control unit

If no external enable switch is connected, a cable bridge 
"J1" must be installed on the contacts "24V E" and "En-
able" of the terminal block "X16".

CAUTION! Do not apply any extraneous voltage to 
terminals via the enable switch. 
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