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DRift & sKötsel - fUnKtioneR, UppbyggnAD, eleKtRisKA DAtA, eneRgiKlAss

AggRegAtets hUVUDDelAR

8

2

6, 10

5

4 1

3

121311 7

9

1. Uteluftsgivare
2. Frånluftsgivare
3. Tilluftsgivare
4.  Förvärmare
5.  Frånluftsfläkt

6.  Värmeväxlare
7.  illuftsfilter
8.  Styrenhet
9.  Hölje

10. Värmeväxlarmotor
11. Frånluftsfilter
12. Eftervärmare
13. Tilluftsfläkt

fläKtAR
Fläktarna drivs av energisnåla EC-motorer. De är lätta att ta ut vid 
service och underhåll. Fläktarnas varvtal kan injusteras oberoen-
de av varandra.

VäRMeåteRVinning och tilläggsVäRMe
I klimatområden där temperaturen sällan faller under –10°C be-
hövs vanligtvis inte någon tilläggsvärme. Detta tack vare att den 
roterande värmeväxlaren återvinner tillräckligt med värmeenergi 
ur frånluften (≤ 85% htemp). 

Vid utetemperaturer lägre än –10°C då önskad tilluftstemperatur 
inte kan uppnås krävs ett eftervärmningsbatteri. Detta styrs till 
att hålla inställd tilluftstemperatur. I mycket kalla områden finns 
det även möjlighet att komplettera med ett batteri som förvärmer 
uteluften. Detta batteri kommer att börja värma då utetemperatu-
ren är under –12°C. 

Elvärmarna har en inbyggd skyddsanordning för att förhindra 
överhettning.

OBS! Den elektriSka eftervärmaren  
är enDaSt aktiv Om rOtOrn är i Drift.

filteR
Aggregatet är som standard försett med påsfilter av klass M5. 
För filterbyte, se sidan 7.

AVfRostning
Under kalla perioder då frost kan bildas i rotorn, tar den inbygg-
da styrenheten automatiskt hand om avfrostningen. Aggregatet 
avfrostar 15 min var 6:e timme om utetemperaturen är lägre än 
-10°C. Tilluftsfläkten stannar och rotorn stegas fram sektionsvis.

KylåteRVinning
På sommaren, om frånluften är kallare än uteluften, startar den 
roterande värmeväxlaren för att återvinna kylan i den kallare från-
luften. Detta är framför allt aktuellt när det finns någon form av 
kylmaskin i huset.

lARM
Kontrollpanel Curo® Basic (tillbehör) har en begränsad indikering 
för larm. Panelen indikerar till exempel vid temperaturlarm eller 
när det är dags för filterbyte.

Används kontrollpanel Curo® Touch (tillbehör) kommer larmen 
upp i klartext, se separat instruktion.

fUKtstyRning (tillVAl)
Funktionen begränsar automatiskt den rote rande värme-
växlarens fuktåterföring vid hög fukthalt i inomhusluften. Funk-
tionen kan även beställas i efterhand för komplettering.

co2-styRning (tillVAl)
Funktionen reglerar mot ett förinställt börvärde. Fläkt hastigheten 
justeras automatiskt för att uppnå önskad CO2-halt. OBS! 
CO2-styrning kräver kontrollpanel Curo® Touch. Funktionen kan 
även beställas i efterhand för komplettering.

etheRnetAnslUtning (tillVAl)
Funktionen kan användas för att koppla upp aggregatet i ett be-
fintligt nätverk. Aggregatet är då utrustad med en inbyggd Web-
server, vilket gör att det går att läsa av och ändra vissa parame-
trar via en webbläsare. Anslutningen kan även användas vid upp-
koppling mot ett överordnat system via Modbus TCP/IP.

eleKtRisKA DAtA
Spänning: 230V, enfas 50 Hz.

Kod fläktmotorer 
Märkeffekt W

förvärmare
el, W

eftervärmare
el, W

Märkeffekt
el, W1)

Märkeffekt
 med spiskåpa

RDKS 2 x 83 500 500 1170 1210
1) Märkeffekt gäller då både för- och eftervärmare är installerade.

eneRgiKlAss

energiklass A+ uppfylls i kallt klimat (norden). Aggregat konfigu-
rerat för behovsstyrning uppfyller energiklass A i medelklimat  
(Mellaneuropa). eco Design direktiv 1254/2014.
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Aggregatet har en inbyggd styrenhet som sköter driften av fläk-
tarna, den roterande värmeväxlaren och eventuella elbatterier. 

Aggregatet styrs via en extern kontrollpanel (till behör) Curo®  
Basic alternativt Curo® Touch som monteras på lämplig plats.

Efter slutförd injustering kan aggregatet även köras utan kontroll-
panel, då i ett enda driftsläge.

obs! föR ViDARe infoRMAtion AngåenDe  
cURo® toUch, se sepARAt instRUKtion.

Användaren kan välja mellan följande driftslägen:

”BORTA”  används vid lägre ventilationsbehov, exempelvis 
semester

”HEMMA” används för normalt ventilationsflöde

”FORCERING” används vid högre ventilationsbehov (återgång sker 
automatiskt efter 120 minuter).

För att skifta driftsläge används pilknappen, se figur 2. En lysdiod 
visar aktuellt driftsläge.

   14:35 

21     14:35 

21  

Figur 1. Kontrollpanel Curo® Basic och Curo® Touch.

Figur 2. Driftslägen Curo® Basic

HEMMABORTA FORCERINGPilknapp
(för att skifta driftsläge)

Figur 3. Forcering via spiskåpa CPDJ.

AggRegAt MeD spisKåpA
När kåpans vred för spjället vrids mot öppet läge kommer fläktar-
na att forceras under den tid spjället är öppet. Då spjället stängs 
återgår fläktarna till tidigare hastighet.

FORCERING

BORTA/HEMMA

KontRollpAnel cURo® bAsic (RDKZ-41-1) - hAnDhAVAnDe
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heMMaBorta forcering

syMboleR ViD noRMAl DRift

KontRollpAnelen - syMbiol- och fUnKtionsöVeRsiKt

symbol beskrivning

BORTA-läge

HEMMA-läge

FORCERINGS-läge i 120 minuter

Avfrostningsläge. Aggregatet återgår till normal drift efter 15 minuter

Växla driftslägen mellan; BORTA, HEMMA och FORCERING. 
Blockerad vid avfrostningsläge

 Min 10 sek
Tryck in*under minst 10 sekunder för att återställa larm, 
Se även sidorna 7 oc 8.

Blinkande larmsymbol indikerar filterlarm, se sidan 7.  
Fast sken indikerar temperaturlarm, se sidan 8

Inga symboler
lyser, aggregatet

har stannat.
Se Övriga larm på sidan 8.

Figur 4. Symbolbeskrivning Curo® Basic.

+
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Figur 11. Fläkthjulets kåpa och fläktvingar rengöres med en borste eller damm-
sugare.

OBS! Skada inte några ev. balansvikter i fläkthjulet och se även till att 
inga kablar fastnar under återmonteringen.

Mo
de

LEDPar
am
.

Mo
de

LEDPar
am
.

sKötsel och RengöRing AV VäRMeVäxlARe och fläKtAR

Figur 5. Före rengörning av värmeväxlare och fläktar etc skall aggregatet alltid 
göras spänningslöst. 

RengöRing AV fläKtAR
Observera att  fläktarna inte får rengöras med vatten eller andra 
vätskor utan endast genom att dammsugas eller borstas.

Figur 6. Aggregatets ev. frontlucka demonteras, skruvarna på  
dörren skruvas ur och dörren öppnas. Bilden visar ett högeraggregat (RDKS-1).

Figur 7. Värmeväxlarpaketet tas ut ur aggregatet. Elanslutning till rotormotorn 
lossas.

Figur 9. Fläkten tas ut ur aggregatet. Elanslutning kopplas ur.

Figur 10. Fläkthjulet lossas från fläktkåpan genom att skruva loss skruvarna 
på fläktkåpans sida.

AllMänt
Fläktar, filter och värmeväxlare är mycket viktiga för aggregatets 
funktion och ekonomi. Det är därför viktigt att dessa hålls rena 
och i gott skick. 

Vi rekommenderar en allmän översyn var 6:e månad. Av säker-
hetsskäl skall allmän försiktighet vidtas vid skötsel av aggregatet. 
Var noggrann med att aldrig klämma några kablar. Vid behov an-
vänd skyddshandskar.

RengöRing AV VäRMeVäxlARen
Kontrollera att rotorns yta ej är belagd med damm. Rengör ge-
nom dammsugning eller genomblåsning av tryckluft. Om damm-
sugning är otillräcklig handspraya med fettlöslig vätska och blås 
rent med tryckluft. 

Obs! Vatten, aceton eller liknande lösningsmedel får ej användas.

På grund av slitage kan drivrem och tätningslister behöva bytas. 
Kontrollera att dessa är oskadda och byt vid behov.  För beteck-
ningar, se reservdelslistan på sidan 19.

Figur 9. Fläkten tas ut ur aggregatet. Elanslutning kopplas ur.
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filteRlARM och filteRbyte, öVeRhettningssKyDD

B

A

Mo
de

LEDPar
am
.
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de
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am
.

Flashes at 
filter alarm

Figur 14. Filtrens placering i aggregatet. 

Figur 13. Öppning av aggregatluckan.

3. Dra ur filtren för till- och frånluft se figur 14. 
De använda filtren sorteras som brännbart.

2. Öppna aggregatets dörr genom att lossa de två  
skruvarna på framsidan, se figur 13.

4.  Montera nya filter.

5.  Stäng aggregatets dörr.

6.  Sätt i stickproppen.

7. Efter filterbyte återställs filterlarmet genom att under minst 
10 sekunder hålla *-knappen på kontroll panelen nedtryckt.

Om filter byts innan larm uppkommit kan filter bytestimern inte 
återställas via kontrollpanel Curo® Basic (tillbehör). Finns inte 
Curo® Touch (tillbehör) tillgänglig i samband med filterbytet får ti-
mern noll ställas då larm uppkommer, det vill säga då den inställ-
da tiden uppnåtts.

öVeRhettningssKyDD
Fläktmotorerna är försedda med överhettningsskydd, vilka åter-
ställs manuellt genom att kortvarigt bryta strömmen. 

Elvärmarna har dubbla överhettningsskydd, ett automatisk och ett 
manuellt. Det automatiska överhettningsskyddet bryter före det 
manuella, varför detta normalt inte behöver återställas. 

Har det manuella överhettningsskyddet för elvär maren löst ut  
under drift skall först strömmen brytas till  
aggregatet och därefter återställs skyddet genom att trycka på 
återställningsknappen. 

För att komma åt knappen måste elvärmaren de monteras. 

Löser det manuella överhettningsskyddet ut på nytt tillkallas  
behörig servicepersonal.

Figur 12. Dra ur stickkontakten.

filteRlARM och filteRbyte
Vid behov av filterbyte blinkar larmlampan på kontrollpanelen 
Curo® Basic. Används kontrollpanel Curo® Touch, se även sepa-
rat instruktion.

Filtren för till- och frånluft skall normalt bytas varje halv år. I 
smutsiga områden kan tätare filterbyten behövas. 

En inbyggd timer är i normalfallet inställd för att påminna om fil-
terbyte var 6:e månad.

Filterbyte sker enligt följande punkter.
1. Gör aggregatet spänningslöst, se figur 12.
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teMpeRAtURlARM, öVRigA lARM

teMpeRAtURlARM
Larmar och stoppar vid tilluftstemperatur lägre än +5 °C. Larmet 
är blockerat vid avfrostning eller forcering via spiskåpa. En för-
dröjning på 10 minuter säkerställer att tilluftstemperaturen hinner 
stiga efter eventuellt stopp.

öVRigA lARM
Aggregatet har ett antal larm som inte stöds av den  
enklare kontrollpanelen Curo® Basic (tillbehör).

Om något av dessa larm inträffar stannar aggregatet och samt-
liga Curo® Basics dioder släcks. Detta sker naturligtvis också vid 
ett eventuellt strömavbrott. En lysdiod på styrkortet indikerar att 
strömmen inte är bruten. 

För att återställa dessa larm måste aggregatet startas om genom 
att stickproppen dras ur och sätts i.

Används kontrollpanel Curo® Touch (tillbehör) kommer larmen 
upp i klartext, se separat instruktion.

Återkommer larmet tillkallas servicepersonal.

giVARfel
Vid eventuellt fel på någon av temperaturgivarna stannar aggre-
gatet. Se vidstående text under Övriga larm för återställning.

exteRnt lARM
Ett externt larm kan kopplas till aggregatet. Om detta larm löser 
ut stannar aggregatet. Se vidstående text under Övriga larm för 
återställning.
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RDKs-1 högeR
Uteluft och tilluft till höger. Högerhängd dörr.

DiMensioneR

Vikt: 40 kg
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MonteRingsMått
RDKS-2 Vänster RDKS-1 Höger

RDKs-2 VänsteR
Uteluft och tilluft till vänster. Vänsterhängd dörr.

Anslutning (hona) T F U A
Diameter 125 100 100 125

Tilluft Frånluft1) Uteluft1) Avluft

1) Dimensioneras upp till Ø125 så snart utrymmet tillåter.

RDKSKöksskåp Köksskåp Köksskåp Max 385

Min 95
Passbit Passbit

RDKS
Köksskåp Köksskåp

RDKSKöksskåp Köksskåp Köksskåp Max 385

Köksskåp

Min 95 Min 95

RDKS

Min 95
Passbit

RDKSKöksskåp

Passbit

RDKS
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KAnAlAnslUtning
Aggregatets avluft får endast anslutas till därför avsedd venti-
lationskanal. Anslutning till rök- eller avgaskanal får ej ske. Vid 
frånluftsventilation i lokal där rök- eller avgaskanal används (t.ex. 
öppen spis eller braskamin), måste tillfredsställande tilluftsflöde an-
ordnas. Imkanal skall utföras i enlighet med gällande föreskrifter.

Vi rekommenderar ett separat frånluftsdon i köket samt ett tätt for
ceringsspjäll för att tillgodose värmeåtervinning av luften i köket.

KAnAlAnslUtning, isoleRing AV KAnAleR

observera! Vid installation måste anvisningarna gällande aggregatin stallation och kanalisolering  
följas utan avvikelser. Risk finns annars för kondensbildning och fukt med stora skador som följd.

isoleRing AV KAnAleR
För att installationen av RDKS ska fungera väl är det mycket vik-
tigt att installationen av ventilationskanaler na i anläggningen samt 
genomföringar i isolerade och fuktspärrade ytterväggar, yttertak 
och bjälklag blir fackmannamässigt utförda. Annars finns det risk 
för kondensbildning med fuktskador som följd.

Vid utbyte av äldre aggregat måste man samtidigt säkerställa 
kvaliteten på bristfälliga kanaler och kanal isolering.

Tilluftskanaler (T) och frånluftskanaler F), det vill säga ka naler 
med varm luft, som är förlagda i ouppvärmt utrymme måste iso-
leras. Isoleringen skall placeras utvändigt och ha vindtätt ytskikt. 

Uteluftskanaler (U) och avluftskanaler (A), det vill säga kanaler 
med kall luft, som är förlagda innanför husets fuktspärr måste 
vara isolerade och ha diffusionstätt (fukttätt) ytskikt. Med den 
höga värmeåtervinnings graden på RDKS blir även avluften myck-
et kall och måste värmeisoleras. Kanaler som går jämsides skall 
dessutom ha gemensam fuktspärr.

För beteckningar på de olika kanalerna se figur 15 på föregående 
sida.

Väggen som aggregatet hängs upp på bör vara väl isolerad.

Alla värden i denna tabell är rekommenderade värden gällande för mellansverige. Lokala avvikelser bör kontrolleras.

KAnAleR i VARMA UtRyMMen (inoMhUs)
Temperaturen på luften
i kanalen är över +10°C

Temperaturen på luften
i kanalen är under +10°C

Ingen isolering

Tilluftskanaler (T)
Frånluftskanaler (F)

Uteluftskanal (U)
Avluftskanal (A)
Tilluftskanal (T)
Frånluftskanal (F)Brandisolerad

nätmatta 30 mm
med fukttätt ytskikt

Takstol Fuktspärr

Fuktspärr

Fuktspärr

Skivan ska bindas 
fast vid kanalen.
Min tjocklek 10 cm.

Fuktspärr

KAnAleR i KAllA UtRyMMen

Takstol Fuktspärr

Fuktspärr

Fuktspärr

Skivan ska bindas 
fast vid kanalen.
Min tjocklek 10 cm.

Fuktspärr

Takstol Fuktspärr

Fuktspärr

Fuktspärr

Skivan ska bindas 
fast vid kanalen.
Min tjocklek 10 cm.

Fuktspärr

Tilluftskanal (T) Uteluftskanal U)
Frånluftskanal F) Avluftskanal A)

KAnAleR i lösUll

ReKoMMenDAtioneR AV isoleRing och fUKtspäRR föR oliKA typeR AV KAnAleR

slag av kanal godkänt material  
och förläggning

Kanal i varmt utrymme 
isolering fuktspärr Kanal i kallt utrymme 

isolering fuktspärr

Avluft (imkanal)
I kök Plåt, inspekterbar Armaflex AF3, 19 mm Ja – –
I bjälklag och på vind Plåt Brandisolerad E15, Ja Brandisolerad E15, Endast innanför

nätmatta 30 mm nätmatta 50 mm husets fuktspärr
Avluft (ej imkanal) Plåt Mineralull 25 mm Ja – –
I bjälklag och på vind Plåt Mineralull 30 mm Ja Mineralull 30 mm Ja
Från torktumlare Plåt Mineralull 30 mm Nej Mineralull 100 mm Nej
Uteluft
I kök Plåt, inspekterbar Armaflex AF3, 19 mm Ja – –
I bjälklag och på vind Plåt Mineralull 60 mm Ja Innanför husets fuktspärr: Endast innanför

Mineralull 60 mm husets fuktspärr
tilluft

Plåt Inga krav
Mineralull minst 80 mm

Nej
frånluft eller likvärdigt. 
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inleDning
I det fall där aggregatet inte monteras omgående efter leverans 
skall det förvaras skyddat under tak med emballaget kvar. Vi re-
kommenderar att det alltid är två personer som lyfter aggregatet. 
Skyddshandskar bör användas.

instAllAtionsAlteRnAtiV
Aggregatet skall placeras enligt ventilationsritningen. Finns ej en 
särskild ventilationsritning kan installationen ske enligt något av 
efterföljande installations alternativ. Aggregatet är avsett för in   -
st alla tion inomhus i varmt utrymme.

Aggregatet måste anslutas till ett skydds jordat 
eluttag.!

för att undvika personskada:  
Aggregatet skall kanalanslutas och luckan 
måste vara stängd innan det spänningssätts.

!

instAllAtionsAlteRnAtiV och Definition AV KAnAleR

T

K
U

F

A

Definition AV KAnAleR

Figur 15. Definitoner av kanaler.

T = Tilluft
F = Frånluft
U = Uteluft
A = Avluft
K = Frånluftsdon i kök (ej ovanför spis).

Kanalerna U och f skall  
dimensioneras upp till Ø125 mm  

så snart efter aggregatet det är möjligt. 
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MonteRing AggRegAt MeD tillbehöR

25

50
X m

m

A x 2

X

A

600

max 200

1400*

500

1400*mm

1

2

A
A

USB1  N

2  L

3  N

4  L

5  N

27

70 69 68 67 66   65 64

28
37

32 33 34
38

35 36

1314 15 16

51
50
49
48
47
46

6  L

7  N

8  L

11  N

12  L

A

B

1 3

2 4

Gips

Mineralull

Om aggregatet inte monteras omgående efter leverans skall ag-
gregatet förvaras skyddat under tak med emballaget kvar. Aggre-
gatet är avsett för installation inomhus i varmt utrymme och får 
inte tas i bruk utan att anslutas till kanaler. Vi rekommenderar att 
två personer utrustade med skyddshandskar lyfter aggregatet på 
plats .

* Anpassas till gällan-
de skåpsinredning

* Anpassas till gällan-
de skåpsinredning

RDKS ska alltid anslutas till 
ett jordat uttag

A --- . -- . -- AOBS! Det är viktigt ur ljudhänseende att väggen  
aggregatet ska hängas på är väl isolerad.
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1
2

500 mm

USB

1  N

2  L

3  N

4  L

5  N

27

70 69 68 67 66   65 64

28

37

32 33 34
38

35 36

1314 15 16

51
50
49
48
47
46

6  L

7  N

8  L

11  N

12  L

A

B

OBS! Se till att eventuell Ethernetkabel är tillräckligt lång, så att 
aggregat dörren kan öppnas utan problem.

8

MonteRing AggRegAt MeD tillbehöR, foRts

7

65

USB

1  N
2  L
3  N
4  L

5  N

27

70 69 68 67 66   65 64

28

37

32 33 34
38

35 36

1314 15 16

51
50
49
48
47
46

6  L
7  N
8  L

11  N
12  L

A

B

Ev. Ethernetkabel
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9

10

MonteRing AggRegAt MeD tillbehöR, foRts

MonteRing AV fRontlUcKA RDKZ-14-b-0-c-D-1 (tillbehöR)

MonteRing AV fRontlUcKA RDKZ-14 MeD 
öVeRsKåpssKiVA oVAnföR KöKssKåp11MonteRing AV fRonttlUcKA MeD  

föRläng ningsDel Mot tAK RDKZ-14-b-1-D-1 
(tillbehöR)

Max 593

350

Overlap
ca 10 mm

Ceiling/Wall

Screw

Side panel

Front panel

Spacer

593

600

Kitchen
cabinet

Section

Over-cabinet panel

Over-cabinet panel 
(not included in delivery)

Unit hatch (15 mm)

Front cover 
RDKZ-14

Cover panel

901)

Cover panel (included in RDKZ-14-b-0)

RDKR

Max 593

350

Overlap
ca 10 mm

Ceiling/Wall

Screw

Side panel

Front panel

Spacer

593

600

Kitchen
cabinet

Section

Over-cabinet panel

Over-cabinet panel 
(not included in delivery)

Unit hatch (15 mm)

Front cover 
RDKZ-14

Cover panel

901)

Cover panel (included in RDKZ-14-b-0)

RDKR

Till frontluckan finns en förlängningsdel att beställa för att frontkåpan 
ska nå ända upp mot taket, se figur ovan. Den placeras innanför 
frontluckan, något omlott. Höjden är 305 mm.

Hakar till frontlucka bockas eller klipps av i förpressad hålrad 
för att passa olika skåpdjup. Popnitas sedan på frontluckan.

1) Måttet 90 gäller från aggregatluckans  utsida till ytterkant bågen  på 
täckplåten. 

Mode
LED

Param.

2

1

3 4

A
A

Skåpdjup 375 mm Skåpdjup 350 mm Skåpdjup 300  mm

A A

för demonteringsinstruktion se: www.flaktwoods.com
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felaktigt injusterade luftflöden kan ge  
upphov till en ökad energikonsumtion  

samt skador på byggnaden.

inleDning
Injustering av luftflöde och temperatur skall endast utföras av in-
stallatör eller servicepersonal.

lUftflöDesinJUsteRing
Fläkthastigheterna injusteras oberoende av varandra. 

Normalt behöver endast HEMMA-läget justeras till att uppfylla  
dimensionerade luftflöden. 

lUftflöDesbeRäKning
Aggregatet är försett med 4 stycken mätuttag enligt figur 16 ovan. 
Genom att mäta tryckskillnaden, Dpm  i Pa över rotorn får man 
fram de totala tillufts- respektive frånluftslufts flödena. Luftflödet q i 
l/s bestäms av följande formel:

q = 0.73 x Dpm 

därDpm  = tilluftsflöde – uteluftsflöde

alternativt

där Dpm  = frånluftsflöde – avluftsflöde i l/s

pRoJeKteRingsRåD
I en roterande värmeväxlare kan man inte fullständigt  
eliminera läckage mellan till- och frånluft. Överläckningen vid 
tätningarna minimeras genom att tryck differensen mellan tillufts- 
och frånluftskanalerna är så liten som möjligt. 

A B

C D

inJUsteRing, igångKöRning

obs! flödesavvikelser på upp till 25% kan 
förekomma med denna mätmetod på aggregat 
med roterande värmeväxlare. Används endast 
som flödesindikation. Kontrollmätning i till- och 
frånluftsdon skall alltid utföras.

Figur 16. Mättuttag för mätning av differenstryck över värmeväxlaren.

 tilluft till höger tilluft till vänster
 i aggregatet i aggregatet

Tilluftsflöde D - B C - A
Frånluftsflöde C - A D - B
Tryckskillnad B > A A > B 
 D > C C > D
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inJUsteRing AV fläKthAstigheteR och teMpeRAtURböRVäRDe

inJUsteRing MeD KontRollpAnel cURo® bAsic
Fläktarnas hastigheter i läge HEMMA, BORTA och FORCERING 
samt temperaturbörvärdet justeras med kontrollpanel Curo® Ba-
sic genom nedan stående steg. 

För enklare injustering med värden i klartext används kontrollpanel 
Curo® Touch, se separat instruktion.

1. Utgå alltid från normalt driftsläge.

2. Aktivera avläsningsläget genom att hålla ner både * och # 
samtidigt i cirka 3 sekunder. 
Parameternumret illustreras av antalet blinkningar i larmsym-
bolen. För parameterlista se sidan 16.

3 Växla mellan parametrarna med * (föregående) och # (nästa). 

4. För att ändra aktuell parameters värde tryck ned * och # sam-
tidigt en gång till i cirka 3 sekunder tills larmlampan lyser med 
fast sken. 

5. Med hjälp av * (minska) och # (öka) kan nu parameterns värde 
justeras. Parameterns värde illustreras genom antalet blink-
ningar av de gröna lysdioderna på BORTA (100-tal), HEMMA 
(10-tal) och FORCERING (1-tal).

6. Bekräfta ändringen genom att trycka på PIL-knappen. 

7. För att ändra ytterligare parametrar upprepas pro ce du ren 
ovan. 

HEMMAHEMMA FORCERING
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syMbolbesKRiVning, pARAMeteRlistA ViD inJUsteRing

parameter nr funktion
1 Temperaturbörvärde

2 Fläkthastighet frånluftsfläkt, HEMMA-läge

3 Fläkthastighet frånluftsfläkt BORTA-läge

4 Fläkthastighet frånluftsfläkt FORCERINGS-läge

5 Fläkthastighet frånluftsfläkt SPISKÅPE-läge

6 Fläkthastighet tilluftsfläkt HEMMA-läge

7 Fläkthastighet tilluftsfläkt BORTA-läge

8 Fläkthastighet tilluftsfläkt FORCERINGS-läge

9 Fläkthastighet tilluftsfläkt SPISKÅPE-läge

10 Statisk eller dynamisk IP-adress, 0 = statisk, 1 = dynamisk

11 IP-adress, Octet 1

12 IP-adress, Octet 2

13 IP-adress, Octet 3

14 IP-adress, Octet 4

15 Inställning för filterlarmsintervall (dagar). 0 = filterlarm avstängt.

symbol Avläsningsläge Justeringsläge

Antal blinkningar på larm-
symbolen indikerar vilken 
parameter som visas, se 
parameterlistan nedan

Fast sken indikerar justeringsläge och 
att aktuellt parametervärde går att ändra

Blinkning indikerar  
100-talsvärde

Blinkning indikerar  
10-talsvärde Blinkning indikerar 10-talsvärde

Blinkning indikerar  
1-talsvärde

Blinkning indikerar  
1-talsvärde

pARAMeteRlistA

syMbolbesKRiVning föR KontRollpAnel cURo® bAsic ViD inJUsteRing
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USB
51
50
49
48
47
46

1  N
2  L
3  N
4  L

5  N

27

70 69 68 67 66   65 64

28 3732 33 34 3835 361314 15 16

6  L

7  N
8  L

11  N
12  L

A

B

Ethernetkort
(tillbehör)

3

6

5

9

4

1
2 7

RDKZ-14

11

12

8 10

ReseRVDelAR

VARiAnt högeR (RDKs-1)
VARiAnt VänsteR (RDKs-2) eJ VisAD.

Om anslutningskabeln skadas, måste den ersättas av tillverkaren, auktoriserad servicefirma eller liknande kvalificerad personal för att undvika fara. 

pos beteckning benämning ingår i Antal Anmärkning
1 RDKR-99-01-1 Tilluftsfläkt högeraggregat RDKS-1 1
1 RDKR-99-01-2 Tilluftsfläkt vänsteraggregat RDKS-2 1
2 RDKR-99-02-1 Frånluftsfläkt högeraggregat RDKS-1 1
2 RDKR-99-02-2 Frånluftsfläkt vänsteraggregat RDKS-2 1
3 RDKR-99-03 Elbatteri (för-, eftervärmare) RDKS-1…/RDKS-2… 1
4 RDKS-99-02 Rotor, komplett RDKS-1…/RDKS-2… 1
5 RDKR-99-08 Drivrem, rotor RDKS-1…/RDKS-2… 5
6 RDKS-99-01 Rotormotor RDKS-1…/RDKS-2… 1
7 RDKS–99-03 Styrkort RDKS-1…/RDKS-2-a-b-c-d-1 1
8 RDKG-99-14 Planfilter G3 (1 st) RDKS-1…/RDKS-2… 1
9 RDKG-99-15 Påsfilter M5 (1 st) RDKS-1…/RDKS-2… 1
9 RDKG-99-16 Påsfilter F7 (1 st) RDKS-1…/RDKS-2… 1
10 RDKG-99-22 Filtersats G3, utan ram RDKS-1…/RDKS-2… 10
11 RDKS-99-04 Temperaturgivare RDKS-1.../RDKS-2... 3
12 RDKR-99-14 Borstlist RDKS-1.../RDKS-2... 1
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MonteRing AV KontRollpAnel RDKZ-41
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RDKG
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CLICK

Till aggregat för inkoppling, se separat instruktion.

Till aggregat för inkoppling, 
se separat instruktion.

4

5

3

4

5

1

CLICK

2

RDAR/RDKRACJB/RDAB/RDAE/RDAF
RDAS/RDKG/RDKS

Bygel 
Jumper

=

baksida
backside

strömmen måste vara avslagen vid montering/
demontering av kontrollpanel RDKZ-41!
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eg-föRsäKRAn oM öVeRensstäMMelse

 

 

 

 

 

Bilaga II A 

 

 

 

      Fläkt Woods AB 
 

Postal Address Street Address Telephone Telefax Reg. no: 

Fläkt Woods AB Fläktgatan 1 Nat  036 - 19 30 00 Nat  036 - 19 31 40 556239-2463 

S-551 84  Jönköping Int +46 36 19 30 00 Int +46 36 19 31 40 Reg. office: 

Sweden     Jönköping 

 
9295 SE 13.01 9295 SE 2013.01 RDKS Försäkran om överenstämmelse (2A) 

  
 
 Försäkran om maskinens överenstämmelse 
 
 med EG:s Maskindirektiv 2006/42/EG,  
 EG:s EMC Direktiv 2004/108/EG ,  
 EG:s Lågspänningsdirektiv LVD 2006/95/EG 
 
Tillverkaren Fläkt Woods AB 
 Gesällgatan 17 
 745 39 Enköping 
  
 Försäkrar härmed under eget ansvar att: 
 
Produkten RDKS vilken levereras med komplett styrsystem överenstämmer med  

Och uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskrav på konstruktion och 
tillverkning av maskiner och säkerhetskomponenter som ställs i rubricerade 
direktiv under förutsättning att de installeras i anläggning enligt medlevererad 
instruktion. Om ändringar görs på produkten blir denna försäkran ogiltig. 

 
 Maskinen är konstruerad och tillverkad i enlighet med följande standarder: 
  
 Maskinsäkerhet   EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2 
 Elsäkerhet   EN 60204-1, 60335-1,-2 
 Elektromagnetisk kompabilitet EN 61000-6-1,-3 
 Skyddsavstånd   EN 13857:2008 
 Strålning (människa/ maskin) EN 50366:003     
  
 För produkten har riskanalys upprättats enligt krav i Maskindirektivet. 
 
Behörig Att sammanställa teknisk dokumentation: 
 Ann-Sofie Andersson    
 Gesällgatan 17 
 745 39 Enköping 
 
 
Försäkran gäller endast om installation av aggregatet skett enligt Fläkt Woods instruktioner och 
förutsatt att inga ändringar gjorts på aggregatet 
 
Enköping 2013-01-01 
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Källsortering bör vid det aktuella tillfället 
ske enligt lokala regler. Beroende på pro-
dukt bör exempelvis följande avlägsnas vid 
skrotning:

- Kretskort, kablage, batterier, motorer,  
givare etc

sKRotning AV pRoDUKteR och eMbAllAgeMAteRiAl

- Filter andra än ren metall (spiskåpor)

- Emballagematerial som wellpapp, plast och frigolit.

- Övrigt slängs som metall. Dock bör noteras att aggregatet även 
innehåller kondensisolering och ibland även mineralull inne-
slutet mellan inner- och yttervägg som bör tas bort.

- Lampor och lysrör

Se www.flaktwoods.com för återvinningsinstruktion.
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www.flAkTwoods.Com rdks  |  9295se  |  20151127We bring 
betteR AiR™  
to life

» Besök www.flaktwoods.se för mer information  
eller kontakta ditt närmaste försäljningskontor. 

Luleå 0920-25 83 30 | Skellefteå 0910-393 36 | Umeå 090-71 40 90
Sundsvall 060-67 82 80 | Falun 036-19 30 00 | Uppsala 018-67 79 40
Västerås 021-83 10 00 | Stockholm Norr 08-626 49 00 | Stockholm Syd 08-626 49 00
Karlstad 054-12 09 50 | Örebro 019-26 15 80 | Norrköping 011-32 02 50
Jönköping 036-19 30 00 | Växjö 0470-71 77 00 | Kalmar 0480-156 66
Göteborg 031-83 65 30 | Halmstad 035-15 71 20 | Malmö 036-19 30 00

Med mer än hundra års historik av innovation och utveckling är 
Fläkt Woods en global marknadsledare inom ventilationslösningar. 
och produkter. Vi är specialiserade på design och tillverkning av 
produkter och lösningar inom fläktar, luftbehandling, kanalsystem, 
flödeskontrol och luftdon/kylbafflar – med fokus på inomhuskomfort 
och brandsäkerhet. Med närvaro i 65 länder och 15 säljkontor över 
hela Sverige så är vi i en unik position att vara en lokal leverantör 
och internationell partner i våra kunders projekt.

Våra välkända varumäken, som SEMCO®, eQ®, eQ Prime®, JM 
Aerofoil®, Econet®, Veloduct®, Optivent®, Optimix®, Econovent® och 
CleanVent® är uppskattade av kunder över hela världen för sin 
energieffektivitet och höga kvalitet.


