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ISO 9000

CONTROLLI

APPLIKATION OCH ANVÄNDNING
AXCU är elektroniska kontroller för 2/4-rörsystems fläktkonv.
med motorventiler och manuell fläktkontroll (3 hastigheter).

TEKNISKA DATA
Märkspänning 230V~ ±10%
Frekvens 50/60 Hz
Max. belastning 12W max
Max. tillåten
kontaktspänning 5A. 230V~
Isoleringsklass II (IEC 950)
Kapslingsklass IP30
Temperatur
 - drift T55°C (för AXCU22/WMB)

T60°C (för AXCU22/W)
 - lagring -20°C till +85 °C
Fuktighet 
 - drift 10÷90%
 - lagring 10÷90%
Hölje plast PC+ABS
Dimensioner mm (lxbxh)120x80x40
Installation väggmontage - använd botten-

platta som borrmall
Produkten uppfyller CE-direktiv enligt:
73/23/EEC - Lågspänning: EN 60730 -  89/336/EEC -
Emissioner: EN 50081-1 (EN 55022) - Immunity:    EN 50082-1

Driftsättet sker automatiskt beroende på omgivande temp.
enligt sensoravkänning.

INSTALLATION
Öppna enheten med en skruvmejsel placerad i slitsarna (A,
B, C, D) (se fig.1).
Använd bottenplattan som borrmall för att fästa enheten med 
4st skruvar.
Lokalisera de 2 anslutningsplintarna. (fig. 3).

JUSTERING AV TERMOSTATETS DRIFTS-
OMRÅDE (fig. 2)
För att begränsa termostatets driftområde - lossa försiktigt
på termostatvredet med en skruvmejsel och flytta de grå
stoppen (A) tills det önskade temperaturområdet erhålls.

Standard fabriksinställning är +5°C till +35°C.

AXCU22/W DIP

Inställningarna kan ändras ute på fältet med Dip Switchars
Konfigurationsinställningar (se TAB. 1).

ANSLUTNINGAR
Enheten är försedd med skruvterminaler för anslutning av
elkabel med max area 1,5 mm² (terminalanslutningarna är
avsedda för endast en el-ledning/st.).
Alla elanslutningar skall utföras med avstängd el-matning.
Kontrollera att spänningen överenstämmer med aggregatets
dataskylt. Använd inga andra skruvar än de som bifogas.
Montera ej enheten på metallytor.
För ej in föremål i luftningsöppningarna på kontrollen.
Sensorn kräver ingen installationspolaritet och kan förlängas
med en ordinarie bipolär kabel (observera dock att vid för-
längning påverkas detta med elektromagnetisk kompabilitet
och största försiktighet skall uppmärksammas).
Använd endast bifogade sensorer. Se till att det är en min. distans
på 8 mm mellan tillbehörskomponenter/anslutningar och andra
delar (kablar, sensorer etc.). 

Modell Beskrivning Spänning Kontroll

AXCU22/W Elektronisk kontroll 
för 2/4-rörsystem

AXCU22/WMB
Elektronisk kontroll för fläkt-

konvektor med ModBus 
kommunikation

AXCU/BA Bus Adapter 220 V --

230 V
50/60 Hz on/off

Anslutning till flera anordningar med RS-485 nätverk och
INGEN given längd - i detta fall skall skärmad och tvinnad
kabel användas med två 0,5 mm² ledararea + sockel (ref. 8762:
Beldenkabel med PVC-hölje, 2-ledare + sockel, 20 AWG),
se fig. 5. 
Använd endast Bus Adapter (AXCU/BA) och anslut 120 Ω
1/4 W motsånd på terminalerna +/- på den sista enheten av
interfacet för varje nod.

NÄTVERK
(ModBus protokoll - endast AXCU22/WMB)
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DIP
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ON OFF UT2 UT1 --
OFF ON -- UT2 UT1

AXCU22/W

JA

DRIFT

 UT1 & UT2 = Kyl/Värmeventil.



Rev. c 06/06         2 DBL163E

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

LED
LED L1: ON /Ekonomi (gul)
- TILL: kontroll till
- Sakta blink: kontroller till och Ekonomifunktion aktiverad

(endast modeller med denna funktion)
- FRÅN: kontroll från.

LED L2: kyla (grön)
- TILL: termostat under fläktstyrning, ventil och/eller värme-

element aktiverat.
- Sakta blink: termostat under kylstyrning med ventil och

fläkt ej aktiverade för att vattensensorn ej samtycker.
- Snabb blink: termostat under kylstyrning med ventil aktiverad

och fläkt ej aktiverad för att vattensensorn ej samtycker.
- FRÅN: alla andra fall.

LED L3: värme (röd)
- TILL: termostat under värmestyrning, med fläkt, ventil och/eller

värme aktiverad.
- Sakta blink: termostat under värmestyrning, med ventil

och fläkt ej aktiverade för att vattensensorn ej samtycker.
- Snabb blink: termostat under värmestyrning med ventil

aktiverad och fläkt ej aktiverad för att vattensensorn ej 
samtycker.

- FRÅN: alla andra fall.

Alla LED blinkar under tre sekunder då kontrollen får spänning.
Alla LED fortsätter att blinka då en temperatursensor är skadad
eller då FÖNSTERKONTAKTEN´s funktion är aktiverad.

SENSORER
ST1: sensor för omgivande luft-temperatur (alltid inbyggd).
Sensor inkluderas i kortet, aktiverad då DIP1=On
Sensorområde: -10C° till +70C°.

SENSORINGÅNGAR
ST2: Ingång för omgivande luft-temperatur (distans*) sensor
aktiverad då DIP1=Off
Sensorn används för reglering av lufttemperatur. Den är inbyggd
i enheten och kan anslutas till distansanslten sensor placerad på
returluft (DIP1=Off). För anslutning se diagram (Fig. 4).
Sensorområde -10°C till +70°C.

ST3: Ingång för vattenkyld värmeväxlares temp. sensor (distans*)
Denna sensor som måste installeras medströms med vattenventilen,
används för kontroll av vattentemperaturen. Den används i kvalifikations-
och kontrollfunktionen. Se diagram (Fig. 4) för anslutning.
Denna ingång kan användas för ”FÖNSTERKONTAKT” med ENERGI-
BESPARINGS-funktion: vid stängd kontakt växlar kontrollen över till 
stand-by med aktiverat frysskydd. Sensorområde -10°C till + 70°C.
Om ST3 sensorn ej är installerad kommer värmekontrollen,
vid värmebehov, att kontrollera värmeventilen och stoppar
fläkten under 3 minuter. ST3 sensorn är ej nödvändig om elvärme-
drift har valts.

* ej inkluderat, SNTC modell med ABS-hatt eller SNTC-S med
AISI 304 hatt.

JUSTERING AV TERMOSTATETS DRIFTSOMRÅDE

AXC22/WMB KONFIGURATION AV DIP-SWITCHAR

TAB. 1

Av säkerhetsskäl måste enheten användas enligt tillverkarens
instruktioner. Under normal drift får ej strömförande och/eller
värmedelar bli åtkomliga. Enheten måste skyddas mot vatten
och damm. All användning än den avsedda är förbjuden.
Reläkontakterna är av funktionstyp och är därför utsatta för fel-
källor. Sunt förnuft och försiktighet bör iaktagas vid hantering
av enheten.

N° DIP Fabriksinst. Beskrivning On Off

6 On Luftsensor används Lokal Distans

5 Off Fläktstatus vid kyldrift Termostat-
styrd Alltid ON

4 Off Dödzonsvärde
Hysterasisvärde

5°C
2°C

2°C
1°C

3 Off Elvärmekontroll Reglering Integrerad
2 Off 2-rör eller 4-rör 4-rör 2-rör
1 Off Elvärme Ja Nej

AXC22 KONFIGURATION AV DIP-SWITCHAR

N° DIP Beskrivning On Off
1 Installationstyp tak golv

2 Fläkt kontinuerlig
(1)

vid
behov (2)

3 Termostatkontroll ventil till        fläkt till
4 och 5 Installationstyp:

- 2-rör utan motstånd -- 4,5
- 2-rör med utökad värme 4,5 --
- 2-rör med värmekontroll 5 4
- 4-rör 4 5

Fig. 1

Fig. 2
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CONTROLLI
ISO 9000

AXCU22/W

ELSCHEMOR

AXCU/BA = Bus Adapter

DIMENSIONER (mm)

AXCU22/WMB

Vi förbehåller oss rätten att utan avisering ändra och korrigera tekniska uppgifter, data etc.

MODBUS PROTOKOLL

FI G. 5

FÄKT
UT1

UT2

UT1 & UT2=
Kyl/Värmeventil
se TAB. 1
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