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Mallit:

• Korkean hyötysuhteen
lämmöntalteenotto (�> 80 %)

• Energiatehokkaat integroidut
tasavirtapuhaltimet

• Digitaalinen Vallox Digit SED -säätö
   järjestelmä mahdollistaa automaattisen

ilmanvaihdon säädön
• Langaton kauko-ohjaus mahdollinen

(lisävar.)
• Etulämmitys sähköpatteri
• Jälkilämmitys sähköpatteri
• Elektronisesti ohjattu jäätymisen-

estoautomatiikka
• Automaattinen kesäajan lto-kennon ohitus
• Hyvä ulkoilman suodatus (F7)
• Takka-/tehostustoiminto
• Huoltomuistutin
• Kosteusanturi
• Hiilidioksidianturi
• Yhdistettävyys tietoverkkoihin (LON)
• Tyylikäs, muotoiltu ulkonäkö
• Kätevä oven lukitusmekanismi
• Kiinteät ilmavirran mittausyhteet

• 1.09.331F
• 14.7.2011
• Tyyppi 3520
© VALLOX

VTT:n sertifikaattinumero C326/05

Tyyppinumero 3520

VALLOX 90 SE R 3256000 7912041
VALLOX 90 SE L 3259300 7912042

VALLOX
tuotenumero

LVI-
tuotenumero

Tuloilma

Poistoilma

Lämmöntalteenotto

Lämmöntalteenoton ohitus

Sähköetulämmitysyksikkö (vakio)

Sähköjälkilämmitysyksikkö (vakio)

Suodattimet

– ohjainpaneeliohjaus
– CO2 - ja %RH-ohjaus
– kaukovalvontaohjaus

(LON-muunnin)
– kaukovalvontaohjaus

(jännite-/virtaviesti)
– CO2 anturi
– % RH-anturi
– LON-muunnin
– Eristetty yläpohjan läpivientilevy
– Kattoasennuslevy Vallox 90

Ilmanvaihdon tehonsäätö

Sähköliitäntä 230 V,   50 Hz,  ≈ 5 A
(+ jälkilämmitysyksikkö 3,9 A)

Kotelointiluokka IP 34

Paino

Lisävarusteet

Puhaltimet
tasavirta (DC)

Poistoilma

Tuloilma

Ristivastavirtakenno,  >80 %

Automaattinen

max. 900 W   3,9 A

max. 900 W   3,9 A

G3 ja F7

G3

52 kg

92 dm3/s   50 Pa

75 dm3/s   50 Pa

0,119 kW 0,9 A

0,119 kW 0,9 A

Vallox
SE90
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VALLOX 90 SE
MITAT JA PÄÄOSAT
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Pääosat

Poistoilmapuhallin

Tuloilmapuhallin

Etulämmityspatteri

Jälkilämmityspatteri

Lämmöntalteenottokenno

Ulkoilmasuodatin F7
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Pistotulppa 1,2 m

Hiilidioksidianturi

Kosteusanturi

LON-muunnin16

7
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1010
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Ulkoilmasuodatin G3

Poistoilmasuodatin G3

Kesä-/talvipelti

Turvakytkin

Seinäkiinnityskorvake

Ohjainpaneeli DIGIT SED

Mitat ja kanavalähdöt

MALLI R

1

2

Tuloilma asuntoon

Poistoilma asunnosta

Ulkoilma koneeseen

Jäteilma ulos

3

4

Kanavalähdöt, kauluksen
sisä ø 125 mm

MALLI L
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Mittausyhteet

Mittausyhteet sijaitsevat konekilven takana. Irrota konekilpi
työntämällä sitä vasemmalle ja vedä yhteet esiin.

Kondessivesiyhde

Kondessivesiyhde sijaitsee
koneen pohjassa.

Kiinnityskorvakkeet

Kiinnityskorvakkeet sijaitsevat
ylhäällä koneen takaosassa

1

2

3

4

1

2

3
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Ilmamäärät

Mittauspisteet liitinyhteen jälkeen.
Puhallinkäyrät ilmoittavat
kanavistohäviöihin käytettävissä
olevan kokonaispaineen.

Poistoilma
Tuloilma

T

P

TULO/POISTOILMAMÄÄRÄT / VALLOX 90 SE

(10 m2:n äänenabsorbtio)

VALLOX 90 SE
SUORITUSARVOT
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Puhallin-
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SFP-luku (Specific Fan Power)
suositusarvo <2,5 kW /m3/s SFP=
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Tuloilma, puh. nop. 1...8
Poistoilma, puh. nop. 1...8

Ääniarvot
Koneesta tuloilmakanavistoon lähtevä
äänitehotaso oktaavikaistoittain Lw, dB

Oktaavikaistan

keskitaajuus

herzeinä

SÄÄTÖASENTO / ILMAVIRTA

Koneesta poistoilmakanavistoon lähtevä
äänitehotaso oktaavikaistoittain Lw, dB

SÄÄTÖASENTO / ILMAVIRTA

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

LW, dB

LWA, dB(A)

Hz

SÄÄTÖASENTO / ILMAVIRRAT (tulo/poisto)

Koneesta vaipan läpi tuleva A-painotettu äänitaso
dB (A) huonetilassa, johon se on asennettu

LpA, dB(A)

2
16,5 l/s

61,7

46,9

39,6

35,1

31,1

13,0

61,8

38,5

4
27,2 l/s

67,2

56,2

47,0

41,6

38,7

25,7

15,6

67,6

46,1

6
40,9 l/s

73,1

64,3

54,4

18,6

45,7

34,4

27,5

20,0

73,7

53,3

8
65,6 l/s

82,1

73,4

63,5

57,3

52,4

43,5

35,9

22,6

82,7

61,9

2
23,8 l/s

56,9

46,4

39,5

32,7

27,9

17,6

57,4

36,4

4
35,8 l/s

63,9

53,9

44,6

38,8

35,5

24,5

13,3

64,3

43,5

6
51,9 l/s

69,6

60,8

52,2

45,6

43,2

33,6

23,2

70,2

50,5

8
76,7 l/s

75,6

69,1

61,0

53,3

48,9

42,9

33,8

76,7

58,2

2
17/24 l/s

23,9

4
29/39 l/s

30,6

6
44/56 l/s

38,0

8
69/81 l/s

45,3

VALLOX 90 SE

PK

TK

SFP 1,5 kW/m3/sT1

P1
T2

P2

T3

P3

T4

P4

T5

P5

T6

P6
T7

P7

T8 P8



Selaus ylös
Painikkeesta voidaan selata näyttöjä ylöspäin

Selaus alas
Painikkeesta voidaan selata näyttöjä alaspäin.

Lisäys painike
Painikkeesta saadaan muutettua arvoja
isommaksi.

Vähennys painike
Painikkeesta saadaan muutettua arvoja
pienemmiksi.

Käynnistyspainike
Painikkeesta kytketään ilmanvaihtokone päälle
ja pois. Merkkivalon palaessa kone on päällä.

Hiilidioksidisäätö
Painikkeesta kytketään hiilidioksidisäätö päälle
ja pois. Merkkivalon palaessa säätö on päällä.

Kosteussäätö
Painikkeesta kytketään kosteussäätö päälle ja
pois. Merkkivalon palaessa säätö on päällä.

Jälkilämmitys
Painikkeesta kytketään jälkilämmitys päälle ja
pois. Merkkivalon palaessa jälkilämmitys on
päällä. Kesätoiminto on päällä kun merkkivalo
ei pala.

Näppäimistö
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Ohjainpaneeli

VALLOX 90 SE
OHJAINPANEELI

24
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Ohjaus
VALLOX 90 SE -konetta voidaan ohjata koneen mukana toimitettavan ohjainpaneelin (max.
3kpl) avulla, sekä lisävarusteina saatavien CO2 - (max. 5kpl) ja %RH-anturien (max. 2kpl) avul-
la.
Koneen puhallinnopeuksien hallinta kaukovalvonnasta on mahdollista jännite - tai virtaviestillä.
Koneen mahdollisista häiriöistä saadaan potentiaalivapaa relekärkitieto.
Koneen koko toiminnan hallinta kaukovalvonnasta on mahdollista lisävarusteena saatavan
VALLOX LON-muuntimen avulla.

Viikkokello-ohjaus
Koneen ohjainpaneelissa olevan viikkokello-ohjauksen avulla voidaan ohjelmoida viikon jokai-
sen päivän jokaiselle tunnille haluttu puhallintehovaihtoehto ( 1…8)

Päänäyttö

21 C
3

10:20
Päänäyttö

Puhallinnopeus (3).
Tuloilman lämpötila (21°C).
Jälkilämmitys lämmittää.
Kellon aika.
Suodatinvahdin hälytys.

Huoltomuistuttimen hälytys.
Takka- / tehostuskytkin päällä. Takka-/tehostuskytkin
laitetaan päälle tässä näytössä painamalla + ja –
painikkeita saman aikaisesti pohjaan 2 s ajan.
Viikkokello-ohjaus päällä.

21 C

10:20

3



VALLOX 90 SE

Paneelin osoite
1
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Ohjainpaneelin asennus, irroitus ja johdotus

Ohjainpaneelin pinta-asennus
Ohjainpaneeli asennetaan
seinälle tai 1-osaisen
kojerasian päälle.

Johdotus

Leveys 90 mm
Korkeus 110 mm
Syvyys 23 mm

Ohjainpaneelin elektroniikkakortti

1 = oranssi 1 = +
2 = valkoinen 1 = –
3 = oranssi 2 = A
4 = valkoinen 2 = B
5 = metalli= signaalimaa

n. 21 VDC}

Kaapeli: 
NOMAK 2 x 2 x 0,5 mm2 + 0,5 mm2

HUOM!
(+) johdon virheellinen kytkentä
tuhoaa ohjainpaneelin!

1  2  3  4  5
+  –  A  B  M

Paneelin osoite
1

OHJAINPANEELIN ASENNUS

5

Ohjainpaneeli johdotetaan suoraan VALLOX 90 SE sähkökytkentäkotelolta.
Ohjainpaneeli voidaan johdottaa myös sarjaan  CO2-anturin tai toisen
ohjainpaneelin kanssa (kts. ulkoinen sähkökytkentä s.11).

Ohjainpaneelien osoitteet
Jos järjestelmään liitetään useampi kuin yksi ohjainpaneeli, niin ohjainpaneelien
osoitteet pitää muuttaa.

Esim. 3 ohjainta.

• Kytke ensimmäinen ohjainpaneeli kiinni koneeseen ja muuta sen osoitteeksi 3.
• Kytke toinen ohjainpaneeli kiinni ja muuta sen osoitteeksi 2.
• Kytke kolmas ohjainpaneeli ja tarkasta, että sen osoite on 1.

Jos ohjainpaneeleilla on sama osoite ne menevät väylävikatilaan. Tässä tilanteessa irroita toinen
ohjain ja muuta toisen ohjaimen osoite. Edellä mainittu tilanne on mahdollinen lisäohjaimen
jälkiasennuksen yhteydessä.



VALLOX 90 SE

Pinta-asennus Johdotus

Kaapeli: 2 x 0,5 mm2

%RH-anturin
elektroniikkakortti

Pinta-asennus
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Anturin
pohjalevy

14

12
5

38

76

Kosteusanturin asennus ja johdotus

Hiilidioksidianturin asennus ja johdotus

CO2 -anturin pohjalevy

14

12
5 38

76

Hiilidioksidianturit
• Hiilidioksidianturit kytketään yksitellen.

• Kun ensimmäinen hiilidioksidianturi on
kytketty järjestelmään, niin kytketään
jännite, jolloin ilmanvaihtokone antaa
ko. anturille osoitteen. Samalla tavalla
toimitaan muiden hiilidioksidianturien
osalta.

CO2 -anturin elektroniikkakortti (malli saattaa vaihdella)

Kosteusanturit
• Kytke mahdolliset kosteusanturit kyt-

kentäkotelon liitinrimaan niin, että en-
simmäinen kosteusanturi kytketään lii-
tinrimassa olevan vastuksen 6K8 tilalle
%RH1:een (poista vastus tässä tapauk-
sessa) ja toinen kosteusanturi kyt-
ketään %RH2:een. Katso sähkökaavio.

S    +

6

ANTURIEN ASENNUS

Anturi johdotetaan suoraan koneen sähkökytkentäkotelolta.

CO2-anturi johdotetaan suoraan VALLOX 90 SE:n sähkökytkentäkotelolta, tai se
voidaan johdottaa myös sarjaan toisen CO2-anturin tai ohjainpaneelin kanssa
(kts. ulkoinen sähkökytkentä s.11).

Johdotus

Kaapeli: 
NOMAK 2 x 2 x 0,5 mm2 + 0,5 mm2

HUOM!
(+) johdon virheellinen kytkentä
tuhoaa hiilidioksidianturin!

1 = oranssi 1 = +
2 = valkoinen 1 = –
3 = oranssi 2 = A
4 = valkoinen 2 = B
5 = metalli = signaalimaa M

n. 21 VDC}

1  2  3  4  5
+  –  A  B  M



VALLOX 90 SE

Johtojen värit
s = sininen
m = musta
r = ruskea
va = valkoinen
vi = vihreä
p = punainen
h = harmaa
kv = keltavihreä
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SISÄINEN SÄHKÖKAAVIO

T Tuloilmapuhallin
P Poistoilmapuhallin
M1 Säästömuuntaja suojajännitekäämillä

230 VAC/16 VAC
H Häiriönpoistaja
L Suojamaadoitettu liitosjohto
TK Turvakytkin
T1 Lämmityspatterin turvatermostaatti
T2 Ylikuumenemissuoja
R1 Etulämmityspatteri
R2 Jälkilämmityspatteri
M Peltimoottori 16 VAC
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ULKOINEN SÄHKÖKAAVIO
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VALLOX 90 SE
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ULKOILMAN LÄMMITYS

Etulämmitys
Lämmöntalteenottokennon huurtumisenestoautomatiikka pysäyttää hetkellisesti tuloilmapuhallinta
jäteilman lämpötilan alittaessa asetetun raja-arvon. Mikäli halutaan estää / vähentää
tuloilmapuhaltimen pysähtymistä, niin ulkoilmaa on mahdollista lämmittää koneessa olevalla
etulämmityspatterilla.
VALLOX 90 SE koneen etulämmityksen asetusarvoa pitää muuttaa jos haluaa ottaa etulämmityksen
käyttöön (kts. Käyttö- ja huolto-ohjeen sivu 10 kohta 3.3.21.)

Etulämmityspatteri on PTC-vastus, jonka lamellit ovat jännitteelliset koneen toimiessa. PTC-
vastukseen ei saa koskea koneen pistotulpan ollessa seinässä.

Koneen käyttäminen ilman suodattimia on kielletty. Suodattimet estävät puhaltimia ja PTC-vastusta
likaantumasta.

Jälkilämmityspatteri
VALLOX 90 SE koneen jälkilämmityspatterina on PTC-vastus, joka pyrkii lämmittämään
huoneisiin puhallettavan ilman asetettuun lämmpötilaan.

Jälkilämmityspatteri on PTC-vastus, jonka lamellit ovat jännitteelliset koneen toimiessa.
PTC-vastukseen ei saa koskea pistotulpan ollessa seinässä.

Jälkilämmityksen säätö
Jälkilämmitykselle on kaksi säätötapaa

1. Tulolman vakiolämpötilan säätö
 • VALLOX 90 SE:n jälkilämmityksen säätö on suhteellinen; kun valittu lämpötila on yli

2,5 ̊ C korkeampi kuin tuloilman lämpötila, on patteri päällä 100%, kun lämpötilaero
pienenee, elektroniikka vähentää automaattisesti lämmityksen päälläoloaikaa kahden
minuutin jaksoissa. Lämmityksen säätöalue +10...+30 ̊ C

 • Lämmityspatteri lämmittää kun ( )-merkki on ohjainpaneelin päänäytössä.
 • Ohjainpaneelin päänäytöstä nähdään tuloilman lämpötila.
 • Lämpötilan säätö on toiminnassa vain silloin kun jälkilämmitystoiminta on kytketty pääl-

le.

2. Tuloilman kaskadisäätö
 • Tuloilman lämpötilasäätö voidaan muuttaa kaskadisäädöksi
 • Muuttaa jälkilämmityspatterin ohjausperiaatetta; ilmanvaihtovyöhykkeelle puhallettavan

ilman lämpötilaa ohjataan poistoilman perusteella
 • Ohjelma pyrkii pitämään tuloilman lämpötilan arvossa joka määräytyy poistoilman ja

asetusarvon erotuksesta seuraavasti: mikäli poistoilma on kuumempaa kuin asetusarvo,
niin tuloilman lämpötila on erotuksen verran säädettyä asetusarvoa alhaisempi. Jos taas
poistoilmaon kylmempää, on tuloilma erotuksen verran kuumempaa.
Esim. jos huonelämpötila on 25 ̊ C ja asetusarvo on 24˚C, pyritään ilmanvaihtovyöhyk-
keelle puhaltamaan 23 ̊ C ilmaa. Jos ilmanvihtovyöhykkeen lämpötila on 24 ̊ C ja ase-
tusarvo on 25˚C, pyritään ilmanvaihtovyöhykkeelle puhaltamaan 26˚C ilmaa.

 • Ilmanvaihtovyöhykkeelle puhallettavan ilman lämpötila pyritään pitämään joka tapauk-
sessa välillä +10...+30 ̊ C.

 • Kaskadisäätö voidaan valita ohjainpaneelista, ja on toiminnassa silloin kun jälkilämmi-
tys on kytketty päälle.

 • Lämmityspatteri lämmittää kun ( )-merkki on ohjainpaneelin päänäytössä.
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SÄÄTÖKAAVIO VALLOX 90 SE
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VALLOX 90 SE

Osaluettelo VALLOX 90 SE

CO2 Hiilidioksidianturi Säätöalue 500...2000 ppm (900) lisävaruste
Hiilidioksidiohjaus Säätöväli 1…15 min (10)

G3, F7 Suodatin Tuloilma G3+F7 vakio
Poistoilma G3 vakio

FG Peltimoottori LTO-ohitusautomatiikka vakio
24 V, 2 W, 4 Nm

H Ohjainpaneeli Asettelu, käyttö, näyttö vakio
LP2 Jälkilämmityspatteri PTC-vastus max. 0,9 kW vakio
LTO Lämmöntalteenottokenno Vastaristivirtakenno, hyötysuhde » 80 % vakio
PF Poistoilmapuhallin (DC-tasavirta) qv = 92 dm3/s (50 Pa) vakio
%RH Kosteusanturi Automaattinen / Säätöalue 1...99 % lisävaruste

Kosteusohjaus Säätöväli 1…15 min. (10)
TE1 Lämpötila-anturi Jäteilman lämpötila vakio

LTO:n jäätymisen esto Säätöalue -6...+15 °C (3)
Etulämmityksenohjaus Säätöalue -6…+15 °C (5)

TE2 Lämpötila-anturi Tuloilman lämpötila vakio
TE3 Lämpötila-anturi Ulkoilman lämpötila vakio
TE4 Lämpötila-anturi Poistoilman lämpötila vakio
TF Tuloilmapuhallin (DC-tasavirta) qv =75 dm3/s (50 Pa) vakio
S Takka/tehostuskytkintoiminto Valittavissa takka- tai tehostuskytkintoiminto vakio

(takkakytkin)
LP1 Etulämmityspatteri PTC-vastus max. 0,9 kW vakio

© VALLOX • Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta

Puhallinnopeutta vastaavat
jännitearvot:
0 0,20...1,25 VDC

1 1,75...2,25 VDC

2 2,75...3,25 VDC

3 3,75...4,25 VDC

4 4,75...5,25 VDC

5 5,75...6,25 VDC

6 6,75...7,25  VDC

7 7,75...8,25   VDC

8 8,75...10,00 VDC

Puhallinnopeutta vastaavat
virtaviestiarvot:
0 0,5...2,5 mA

1 3,5...4,5 mA

2 5,5...6,5 mA

3 7,5...8,5 mA

4 9,5...10,5 mA

5 11,5...12,5 mA

6 13,5...14,5 mA

7 15,5..16,5 mA

8 17,5...20,0 mA

Jännite- ja virtaviestiarvot (valinta emolevyltä)

Tunnus Nimitys Tekniset arvot Varustus
(tehdasasetukset suluissa)

11

TOIMINTASELOSTUS VALLOX 90 SE

Käynnin ohjaus
Koneen sähkönsyöttöä voidaan tarvittaessa ohjata ryhmäkeskuksen kon-
taktorin kautta, esim. aikaohjelmalla. Kone menee käynnistyksen jälkeen
aluksi minimiteholle, jonka jälkeen tehon säätö tapahtuu ilmanlaatuanturei-
den antaman mittaustiedon perusteella ja/tai käsiohjauksella ohjainpa-
neelista.

Puhallinnopeuden säätö
Käsiohjaus
IV-koneen puhallintehoa ohjataan 8-portaisesti ohjainpaneelista H.

Viikkokello-ohjaus
IV-koneen puhallintehoa ohjataan  8-portaisesti ohjainpaneelissa H, ole-
valla viikkokellolla. Sen avulla voidaan ohjelmoida viikon jokaisen päi-
vän, jokaiselle tunnille haluttu puhallintehovaihtoehto.

Hiilidioksidi- ja kosteusohjaus
IV-koneen puhallintehoa ohjataan moniportaisesti kuormitustilanteiden mu-
kaan ilmanvaihtovyöhykkeellä sijaitsevien ilmanlaatuantureiden (CO2- ja
%RH-anturi) antaman mittaustiedon perusteella. Vyöhykkeen hiilidioksidi-
ja/tai kosteuspitoisuus pyritään pitämään ohjainpaneelista H asetellun ra-
ja-arvon alapuolella, kosteuspitoisuuden raja-arvolle voidaan valita myös
automaattinen haku ohjainpaneelista H. Käytössä voi olla yhtä aikaa yksi
tai useampi ohjaustapa: Tehostusta vaativa ohjaustapa on määräävä. Il-
manvaihdon säädön toiminta-alue on maksimissaan 8- portainen. Puhallin-
nopeus vaihtelee kuormituksen mukaan välillä perus- ja maksimipuhallin-
nopeus. Perus- ja maksimipuhallinnopeus on aseteltavissa halutulle tasolle
ohjainpaneelista H.
Jännite- ja virtaviestiohjaus
IV-koneen puhallintehoa ohjataan 8-portaisesti jänniteviestillä 0…10 VDC
tai virtaviestillä 0…20 mA. Puhallintehoa ei voida kuitenkaan ohjata yli
asetetun maksimipuhallusnopeuden automaattisäätöjen ollessa päällä.
Jännite- tai virtaviestillä ohjataan peruspuhallinnopeutta eli käsiohjaus
sekä hiilidioksidi- ja kosteussäätö voivat muuttaa puhallinnopeutta tarvitta-
essa isommaksi, mutta eivät pienemmäksi.

Tuloilman lämpötila
Tuloilman lämpötilaa voidaan ohjata vakiolämpötila- tai kaskadisäädöllä.
Tuloilman vakiolämpötilasäätö
Koneen ohjaus/säätökeskus ohjaa jälkilämmitysyksikön LP2 toimintaa
lämpötila-anturin TE2 antaman mittaustiedon perusteella, pyrkien
pitämään tuloilman lämpötilan ohjainpaneelista H asetellussa lämpötila-
arvossa (+10...+30˚C).
Tuloilman kaskadisäätö
Koneen ohjaus/säätökeskus ohjaa jälkilämmitysyksikön LP2 toimintaa
poistoilma-anturin TE4 antaman mittaustiedon perusteella, pyrkien
pitämään poistoilman lämpötilan ohjainpaneelista H asetellussa lämpöti-
la-arvossa (+10...+30˚C).

Lämmöntalteenoton ohitus
Lämmöntalteenotto on aina käytössä, kun jälkilämmitys on kytketty toimin-
taan. Lämmöntalteenoton ohitusautomatiikka on toiminnassa, kun jälkiläm-
mitys on kytketty pois päältä ja ulkoilman lämpötila on yli asetellun raja-
arvo (aseteltavissa +0….+25 ˚C). Tällöin ohjaus/säätökeskus ohjaa pelti-
moottorin FG toimintaa ulkolämpötila-anturin TE3 ja poistoilmalämpötila-

anturin TE4 antaman mittaustiedon perusteella pyrkien saamaan ilman-
vaihtovyöhykkeelle mahdollisimman viileää tuloilmaa. Lämmöntalteenotto
on kuitenkin aina käytössä, kun ulkoilman lämpötila on alle asetellun raja-
arvon, tai kun ulkoilma on lämpimämpää kuin poistoilma.

Lämmöntalteenoton jäätymisen esto
Toiminnassa ulkolämpötilalla alle 0˚C. Koneen ohjaus/säätökeskus ohjaa
etulämmitysyksikön LP1 toimintaa lämpötila-anturien TE1 ja TE3 mittaus-
tiedon perusteella estäen jäätymisvaaratilanteen syntymisen ja tuloilma-
puhaltimen TF pysäyttelyn. Jos etulämmitysyksikön LP1 teho ei riitä, tai se
on otettu pois käytöstä, ohjaus/säätökeskus pysäyttelee tuloilmapuhallin-
ta TF lämpötila-anturien TE1 ja TE3 mittaustiedon perusteella estäen LTO-
kennon jäätymisen.
Puhallin käynnistyy automaattisesti jäätymisvaaratilanteen mennessä ohi.
Jäätymiseneston toiminnan rajalämpötila (–6...+15 ˚C) ja eroalue
(1...10 ̊ C) on aseteltavissa ohjainpaneelista H. Kun puhallin TF pysähtyy,
katkeaa virransyöttö pattereilta LP1 ja jälkilämmityspatteri LP2 jää lämmit-
tämään.

Lämmitysyksikkö LP1 ja LP2
Lämmitysyksiköt ovat PTC-vastuksia, joiden tehonkulutukseen vaikuttaa
PTC-vastuksen läpi menevä ilmavirta. PTC-vastukset ovat itserajoittuvia,
joten jos ilmavirta loppuu jostain syystä, niin PTC-vastuksen pintalämpöti-
la ei nouse yli 100°C:een. PTC-vastuksiin ei saa milloinkaan koskea, kun
ilmanvaihtokoneen pistotulppa on seinässä, koska lämmittimen lamellit
ovat jännitteellisiä.

Hälytykset
Koneen mahdollisesta huollontarpeesta muistuttaa ohjainpaneliin
päänäyttöön syttyvä symboli ( ), jonka käyttöjakso on aseteltavissa
1…15 kk. Tehdasasetus on 4 kk. Tämä toiminta on aina käytössä. Vika-
tietoreleestä saadaan potentiaalivapaa hälytystieto seuraavista vikatilois-
ta:
• korkean hiilidioksidipitoisuuden hälytys (> 5000 ppm ) kytkee relettä

1 s välein. Puhaltimet pysähtyvät, kuitataan ottamalla virrat pois ko-
neesta

• muissa vikatilanteissa, esim. anturivika, releen kärjet sulkeutuvat.

Tehostus- tai takkakytkintoiminto
IV-koneen tehostus- tai takkakytkintoimintoa ohjataan joko ohjainpaneelis-
ta H ja/tai erillisestä kytkimestä S, joka  voidaan liittää koneen kytkentära-
siaan. Kytkimen toimintatapa valitaan ohjainpaneelista H.
Tehostuskytkintoiminto nostaa puhallinnopeuden asetettuun maksimipu-
hallinnopeuteen 45 minuutin ajaksi. Takkakytkintoiminto pysäyttää pois-
toilmapuhaltimen 15 minuutin ajaksi ja tekee ilmanvaihtovyöhykkeestä
ylipaineisen.
LON-kaukovalvontaohjaus voidaan toteuttaa VALLOX LON-muuntimen avulla.
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KIINNIKKEEN
ALAREUNA

SÄHKÖJOHTOJEN LÄPIVIENTI ON
MAHDOLLISTA TEHDÄ KONEEN
MOLEMMILT A PUOLILTA

Kondessivesiliitäntä
ja vesilukko Cu ø12x1

KONE NOUSEE ASENNETT AESSA 10MM
LOPULLIST A KORKEUTT A YLEMMÄKSI
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Kiinnikkeen
alareuna

Asennus
VALLOX 90 SE on asennettava paikkaan, jonka lämpötila ei laske
alle +10°C. Ilman kotelointia kone tulee sijoittaa paikkaan, missä
sen käyntiääni ei häiritse: varastot, tekniset tilat yms.

Seinäkiinnitys
VALLOX 90 SE asennetaan seinälle kiinnityslevyllä viereisen kuvan
mukaan.
Seinärakenne
Kiinnityksessä on huomioitava seinärakenne. Asennusta kaikupohjaiseen
onttoon väliseinään ja makuuhuoneen seinään on äänen johtumisen
takia vältettävä tai äänen johtuminen on estettävä.

Seinäkiinnityslevy

Kondessivesi
Toimitukseen kuuluu vesilukko, johon liitettävällä putkella voidaan poistoilmasta
tiivistyvä vesi johtaa lattiakaivoon (ei suoraan viemäriin). Putki ei saa olla
nouseva vesilukon jälkeen. Kone on asennettava vaakasuoraan, jotta
kondessivesi pääsee esteettä poistumaan koneesta.

Kattoasennus /kattoasennuslevy
Kattoasennuslevyn kiinnitys kattoon
Kattoasennuslevy asennetaan suoraan ja sen tulee olla kiinnitetty
siten, että kattoasennuslevyn takareunan ja seinän väliin jää n.
6mm väli (kuva 1). Tällöin ilmanvaihtokone tulee takaseinään
kiinni. Vähimmäisetäisyys kattoasennuslevyn alapinnasta
huoneen alakattoon on 14mm. Tällä etäisyydellä
kattoasennuslevyyn paikalle asennetun koneen yläreunan ja
katon väliin jää n. 2mm rako.
Kattoasennuslevy kiinnitetään kattoon M8-kierretangoilla. Kun
kierretangot on kiinnitetty kattoon, niin ensin kierretankoihin
kierretään mutterit, tämän jälkeen nostetaan kattoasennuslevy
paikoilleen ja sen jälkeen kuhunkin kierretankoon työnnetään
levyn kuppien pohjaan asti vaimenninkumi ja aluslaatta ja
kierretään mutteri. Kierretankojen päät pitää lyhentää
alapäästään siten, että ne ovat enintään 25mm etäisyydellä
kattoasennuslevyn alapinnasta. HUOM! Kierretankojen lyhennys
onnistuu vain ennen kattoasennuslevyn asennusta. Kierretangon
maksimi pituus katon alapinnasta alaspäin on tällöin katon
alapinnan ja kattoasennuslevyn alapinnan väli + 25mm.

Ilmanvaihtokoneen asennus
kattoasennuslevyyn
Ennen koneen nostamista paikoilleen
kattoasennuslevyyn, irrota koneesta (kuva 2):
1. Termostaatin nuppi (SC-kone)
2. etupaneeli (jätä roikkumaan mittaletkujen varaan)
Aseta kytkentärasian kaapelit sivulevyn yläosassa
olevaan hahloon ja vedä kytkentärasia koneen
sivulle niin, että kaapelit pysyvät hahlossaan.
Varmistu, että koneen poistoilmakanavan ja ulkoa
koneelle tulevan kanavan kanavayhteissä on
kondessivesieristeet paikallaan. Nosta kone
paikalleen kattoasennuslevyyn kunnes molemmat
lukitussiivekkeet lukittuvat koneen sivulevyn
ulkoreunaan. Tarkista vielä kanavalähtöjen tiiveys
ja mittaletkujen ja sähkökaapeleiden virheetön kulku
silmämääräisesti. Kiinnitä etupaneeli ja termostaatin
nuppi (SC-kone)  takaisin paikoilleen.

Huomio !
Huomio ulkoisten liityntöjen tekeminen
koneen sähkörasiaan esimerkiksi niin, että
sähkörasia kiinnitetään seinälle koneen
viereen.
Ilmavirran mittausyhteet
Koneessa olevat ilmavirran kiinteät mittaus-
yhteet sijaitsevat nimikyltin takana.
Mittausyhteistä voit paine-eromittarilla
mitata tulo- ja poistoilmakanavistojen ko-
konaispaineen. Painelukemien avulla voit
lukea koneen ilmamäärätaulukosta tilavuus-
ilmavirrat koneen eri käyttöasennoilla.
Punainen mittaletku on puhaltimen paine-
puolella ja musta letku impuolella.

Kuva 1

Kuva 2


