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Allmänt 
 
  
Denna bruksanvisning ger Dig information så att Du lätt kan behärska PELLON DIGI– 
styrenhetens funktion. Läs noggrant igenom bruksanvisningen förrän Du börjar göra 
justeringar: då underlättas justeringsarbetet. Förvara denna bruksanvisning så att den 
alltid finns enkelt till hands. 
 
Då alla djurstall är olika och djurens optimala förhållanden skiljer sig från varann måste 
styrningen av ventilationen justeras från fall till fall. För att erhålla den eftersträvade 
ventilationen har vi gjort det lätt att justera PELLON CLIMATE– styrenheten. 
Då Du gör justeringar observera att redan små förändringar i inställningarna påverkar, 
men inte genast: vänta gärna ett dygn för att kolla förrändringen då Du justerat ändrat 
värdena. 
 
Då vi idkar kontinuerlig produktutveckling och –uppdatering förbehåller sig Pellonpaja Oy 
rätten till förändringar utan särskild anmälan 
 
 
 
 
 
 
 
Innehållsförteckning 
 

Allmänt ........................................................................................................................ 1 
Innehållsförteckning ....................................................................................................1 
PELLON DIGI- styrenhetens egenskaper ...................................................................2 
Styrenhetens funktion .................................................................................................2 
Uppmätningar och inställningar ..................................................................................3 
Inställningsprogram.....................................................................................................5 
Alarmsignaler ..............................................................................................................8 
Definiering...................................................................................................................8 
Kopplingar för konfiguration 0 (med extern givare).....................................................9 
Kopplingsschema för konfiguration 0 (med extern givare)........................................10 
Kopplingar i konfiguration 1 (med extra temperaturgivare) .......................................11 
Kopplingsschema för konfiguration 1 (med extra temperaturgivare).........................12 
Kopplingar i konfiguration 2 (med återkoppling av hastigheten)...............................13 
Kopplingsschema för konfiguration 2 (med återkoppling av hastigheten) ................14 
 
 



   Bruksanvisning

2

PELLON DIGI– styrenhetens egenskaper. 

PELLON DIGI är speciellt konstruerad för att styra ventilationen i djurstallar. Avdelningarnas
temperatur regleras med hjälp av fläktar, ventiler och uppvärmning. Styrenheten gör det 
möjlig att välja mellan tre olika konfigurationer: 

Konfiguration  2 1 0 
 1 1 1 eravigsuhmonI

Fläktreglering max. 6A. (10 A). 1 1 1 
Servoreglering för spjällen (1-10 VDC) 1 1 1 
På/Av uppvärmning/kylning av avdelning 1 - 1 
Uppmätning av utetemperaturen 1 - - 

 - 1 - II eratämrutarepmeT
 - 1 - II eratäm.pmet  åP/vA

Uppföljning och reglering av motorvarvtal - - 1 
 1 1 1 gnågtu stemralA

Valet av konfigurationen görs med installationsprogrammet och kan ändras vid 
installationen. 

Styrenhetens funktion. 

På PELLON DIGI– styrenhetens frontpanel finns en tresiffrig display, en funktionsväljare 
och ett vridreglage  för att ändra inställningarna, och en SET- knapp för att spara 
inställningarna med. 
Funktionsväljaren har tolv funktionslägen att välja emellan. Den valda funktionen kan 
regleras med vridreglaget. När reglaget vrids mot vänster minskar värdet och när reglaget 
vrids mot höger ökar värdet. Displayen börjar blinka om värdet har ändrats med reglaget 
och kan sedan sparas genom att trycka på SET- knappen: displayen slutar blinka och 
styrenheten tar genast i bruk det nya värdet. En punkt efter siffrorna anger om 
uppvärmningen är på eller ej. 

Då styrenheten avger alarm blir en kod synlig på displayen, t.ex. ̀ -2-´. Då slår larmet på och 
kan också koppla på ett externt larm. Alarmet kopplas bort genom att trycka på `SET´. 
Styrenheten avger inte alarm på nytt förrän orsaken åtgärdats. Om orsaken inte åtgärdats 
inom en minut ges alarmet på nytt. 

Med SET sparas ändringen. 

Vridreglage med vilken 
inställningarna ändras. 

Display där de olika 
värdena visas. 

Funktionsväljare med 
vilken väljs funktionsläge. 
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Mätningar och inställningar. 
 
Genom att vrida på vridreglaget kan det önskade värdet ändras. Då Du ändrat det 
ursprungliga värdet, börjar displayen att blinka som ett tecken på att det ändrade värdet inte 
är sparat. Genom att vrida på funktionsväljaren får du fram symboler för vart och ett 
mätområde. Symbolerna betyder följande: 
 

 
Lufttemperaturen.  (0,0 – 50,0°C) 
Visar temperaturen i avdelningen i fråga. 
 
 
Ventilationens styrvärde.  (0 – 99%) 
Visar ventilationens uträknade värde. Om återkoppling av fläkten är i bruk visas 
den uppmätta kapaciteten i procent. 

 
 
Ventilationens inställda riktvärde. (5,0 – 50,0°C) 
Då det önskade värdet syns i displayen trycker man på `SET´ så sparas 
inställningen. Om värdet 0.0°C matas in stänger styrningen ventilationen och 
uppvärmningen och inga alarm ges. Detta visas genom att temperaturvisningen 
blinkar (funktion 1).  

Viktigt!!!! Fastän styrningen stängs av förblir motorn och kablarna strömförande. 
Försäkra dig om att motorn tål belastningen! Stäng av motorns huvudbrytare. 

 
 
Den inställda tvärheten på styrnigen.  (1,0 – 10,0°C) 
Med denna inställning kan tvärheten på styrkurvan mellan angivet minimum och 
givet maximum ställas in. Värdet anger vid vilken temperaturskillnad som 
styrningen går till max. Om konfigurationen inkluderar en givare för 
utetemperaturen ställs proportionskoefficienten automatiskt in då temperaturen går 
under 15°C (visas inte fältet då tvärheten anges). Tvärhetsgraden ökas med 0,1° 
för varje minskad grad. 
t.ex. om utetemperaturen är 3°C så=0,1 x 12°C => 1,2°C förändring i tvärheten d.v.s. 
fläktstyrningen minskar. 
 
Inställd minimi- ventilation.  (10 – 99%) 
Med denna inställning ställer man in nivån för minimi- ventilationen. Värdet anges i 
procent (10-99%). Då temperaturen sjunker under uppvärmningspunkten, och en 
förminskning av minimi- ventilationen är i bruk, minskar det inställda värdet stegvis 
mot minimit10%.  

Obs.:  Om en automatisk avstängning är i bruk måste skillnaden mellan 
minimi- och maximiinställningen vara minst 10%. 
Obs.:  Om ett större värde än maximivärdet ges är maximivärdet det 
bestämmande värdet. 
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Inställd maximi-ventilation.  (10 – 99%) 
Med denna inställning inställs nivån för maximi- ventilationen. Se också 
föregående punkt. 

Obs.:  Om en automatisk avstängning är i bruk måste skillnaden mellan 
minimi- och maximiinställningen vara minst 10%. 

 
 
Styrning av uppvärmningen.  (0,0 – 10,0°C) 
Värdet är en avvikelse av den inställda rumstemperaturen då uppvärmningen 
kopplas på. 
Värmen kopplas bort då temperaturen har stigit med åtminstone 0,5 grader. Om en 
punkt syns efter den tredje siffran i temperaturvisningen är värmen påkopplad. 

Obs.:  i konfigurationen 1 (extra- givare) fungerar inställningen endast om PID- 
reglering är i bruk. I den konfigurationen är inte uppvärmning/kylning i bruk. 

 
Inställning av absolut minimitemperatur  (2,0 – 50,0°C) 
Under det här inställda temperaturvärdet borde aldrig temperaturen få gå. Om 
temperaturen sjunker under det inställda värdet avges alarm (`-2-´syns på 
displayen). 
 
Inställning av absolut maximitemperatur.  (2,0 – 50,0°C) 
Över det här inställda temperaturvärdet borde aldrig temperaturen få gå. Om 
temperaturen stiger över det inställda värdet avges alarm (`-3-´) syns på displayen. 

Obs.:  I konfigurationen 0 (med utetemperaturgivare ) avges alarm bara om 
rumstemperaturen är över fyra grader högre än utetemperaturen. På så sätt 
undviks onödiga alarm om utetemperaturen överstiger alarmgränsen. 

 
II-temperaturen.   (-20,0 – 50,0°C) 
Visar temperaturen som den andra givaren uppmäter. Denna uppmätning är endast 
möjlig i sammansättning 1.  Om funktionen inte är vald syns – på displayen. Den andra 
temperaturgivaren  kan användas för att styra t.ex. golvvärmen eller för att styra  
uppvärmningen av farstu. 
 
Inställning av II-temperaturen . (0,0 – 40,0°C) 
Då temperaturen sjunker under den här inställda temperaturen slår styrningen på. Då 
temperaturen igen stigit med minst 0,5 ° kopplas styrningen bort. En decimalpunkt 
efter den sista siffran anger om styrningen är påkopplad eller avstängd. Denna 
funktion är endast möjlig konfigurationen 1. Om funktionen inte är vald syns  -  på 
displeyen. 

 
 
Visning av utetemperaturen.  (-20,0 – 50,0°C) 
I detta läge visar styrenheten utetemperaturen. Fungerar endast i konfigurationen 0. I 
andra fall visas – på displayen som ett tecken på att funktionen inte är i bruk. 
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Inställningsprogram. 
 
Styrenheten innehåller ett inställningsprogram med vilken enhetens funktioner och 
grundinställningar kan ändras. Gör inga ändringar själv, om du inte är helt säker på hur 
ändringarna inverkar på funktionen. Inställningsprogrammet är tänkt att användas av 
montören då apparaturen installeras. Med hjälp av programmet kan också styrenheten 
kalibreras. Enheten är dock färdigt kalibrerad på fabriken. 
 
Programmet startas på följande sätt: 
 

- Koppla bort styrenheten från driftströmmen. 
- Håll SET- knappen nedtryckt. 
- Koppla på strömmen. 
- När ljuset tänds i displayen kan avbrytaren frigöras. 

 
Inställningsprogrammet är nu påkopplat. En punkt blinkar efter den sista siffran som ett 
tecken på detta. 
Med funktionsväljarn kan följande inställningar göras: 

 
Kalibrering av rumstemperaturen. (utförd på fabriken) 
I fältet visas rumstemperaturen. Genom att vrida +/- kan värdet justeras. 
Inställningen görs enligt följande: Mät temperaturen i rummet med en exakt 
termometer och justera rätt rumstemperatur i displayen med +/- -reglaget. Tryck 
sedan SET för att spara inställningen i minnet.  

Obs.: Kalibrera endast då  rumstemperaturen år över 10°C. 
 
Kalibrering av ute/den andra temperaturen. (utförd på fabriken) 
Förfarandet som ovan i det här läget, men utförs för utetemperaturgivaren/givare II. 
Obs.: Då återkoppling av hastigheten är i bruk (konfiguration 2), är inte kalibrering 

möjlig. 
 
Inställning av konfigurationen. (grundsammansättning: 0) 
Den här funktionen möjliggör ändring av styrenhetens konfiguration. 
 
Inställning  0 = Konfiguration 0.  Nu används extragivaren för att mäta 
utetemperaturen. Utetemperaturen påverkar nu styrningens tvärhet. 
Värme(styrnings)relät fungerar nu normalt i uppvärmningen/nedkylningen av 
rummet. 
 
Inställning  1= Konfiguration 1. Nu används extragivaren för att mäta den andra 
temperaturen. Värme(styrnings)relät sköter nu om extrastyrningen. Den normala 
uppvärmningen/nedkylningen av rummet är ur bruk. 
 
Inställning  2=Konfiguration 2. Extragivaren sköter nu om uppmätningen av varvtal. 
Fläktarna kan nu kontinuerligt regleras till önskat varvtal. Värme(styrnings)relät 
fungerar nu normalt i uppvärmningen/nedkylningen av rummet. 
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Inställning av värme(styrnings)reläts funktion.  (grundinställning: 0) 
Relät kan användas på två sätt: 
0=Kontakten kopplar på då temperaturen är lägre  än riktvärdet. Funktionen 
används för att styra uppvärmningen. 
1=Kontakten kopplar på då temperaturen är högre  än riktvärdet. Funktionen 
används för att styra nedkylningen eller extrafläktens funktion. Obs. Kontakten är i 
funktion bara i konfigurationen 0 och 2. 
 
Inställning av hastighetens återkoppling. 
Då Du har valt den här funktionen reglerar styrenheten maximihastigheten och 
visar värdet på displayen. Observera att ett högre värde betyder en lägre hastighet. 
Genom att trycka på SET sparas värdet. 

Observera 1: Mät enhetens spänning vid minimivarv så att inte spänningen 
sjunker under det vad fläkten håller. 
Observera 2:  Värdet 255 på displayen  betyder att återkopplingen inte 
fungerar som den skall. 

 
Inställning av minimispänningen till fläkten.  (100V som utgångsvärde) 
I detta fält kan man med +/-  knappen reglera fläktens minimispänning (se vad som 
rekommenderas för fläkten) som uppnås med minimijusteringen (=10%). Då den 
önskade spänningen är injusterad, spara värdet med SET- knappen. 

Obs.: Då hastigheten kopplas till återkopplingen kan styrningen inte reglera 
minimispänningen. Därför är det viktigt att mäta styrningens spänning vid 
minimivarv så att spänningen inte underskrider det vad fläkten håller!! 

 
Inställning av maximispänningen till fläkten .( 210V som utgångsvärde) 
I detta fält kan man med +/- knappen reglera fläktens maximispänning för 
maximivärdet (=99%). Då den önskade spänningen är injusterad, spara värdet med 
SET- knappen. 
Ops.:  Ställ alltid in värdet minst 10 V under metarspänningen (230V) 
 
Inställning av minimit i extraregleringen.  (4 som utgångsvärde) 
I detta fält kan man  justera in minimivärdet för extraregleringen mellan 4-100: då 
styrningen är på 10% och värdet divideras med tio får man fram volt- värdet (0.4-
10V). Som utgångsvärde används 0,4V. Genom att vrida på +/- knappen kan Du 
justera värdet. 

Obs.:  Du kan justera in maximivärdet med minimiinställningen och 
minimivärdet med maximiinställningen, då blir styrningens funktion omvänd. 
Värdet sparas med SET. 

 
Inställning av maximit i extraregleringen.  (som utgångsvärde: 10V) 
I detta fält kan man justera in maximivärdet för extraregleringen mellan 2-10V då 
styrningen är på 99%. Som utgångsvärde är 10V. Genom att vrida på +/- knappen 
kan Du justera värdet 

Obs. : du kan justera in maximivärdet med minimiinställningen och minimivärdet 
med maximiinställningen, då blir styrningens funktion omvänd. Värdet sparas 
med SET. 
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Inställning av PID- regleringen som tidskonstant.  (0 som utgångsvärde) 
I detta fält bestäms hastigheten vid vilken PID- regleringen inställs. Den rätta 
hastigheten bestäms på basen av av rummets storlek, uppvärmning och utrustning. 
Det inställda värdet multipliceras med 10, och då får man som resultat ett värde vid 
vilken regleringen utgår ifrån att man uppnår en förändring på 0,2°. 
Genom att använda PID- regleringen strävar styrningen till att hitta ett 
konstantregleringsvärde med vilken den inställda temperaturen upprätthålls. 
Obs 1: Med inställningen 0 använder regleringsutrustningen inte PID- regleringen. 
Obs 2:   I konfiguration 1, om PID- regleringen används, bör rumsuppvärmningen 
vara påkopplad. Försäkra Dig om att i inställningen 
(uppvärmnings(styrnings)reläets funktion) är 0 inställt (uppvärmningsfunktionen 
påkopplad). 
 
Inställning av minskningen av minimiregleringen. (0% som utgångsvärde) 
Inställningen möjliggör en förminskning av miniminivån då temperaturen sjunker 
under den givna uppvärmningspunkten. Inställningen är en förminskning i procent 
för var 0,2 °. 
Som absolut minimi är dock 10%. 
Exempel: Inställd temperatur=20°C, inställd uppvärmning=2,0°C. Vid den stund 
som temperaturen går under 18°C startar minskningen av minimiregleringen. Vid 
17°C temperatur är minskningen (1°/0,2°=) 5 x inställd minskning t.ex. 2%, d.v.s. 
om minimi är 30 är det nya reglervärdet 30% - 10%=20%. 

Obs.  1:  Om man justerar in 0 här, görs ingen minskning av minimivärdet. 
Obs. 2:   Om det i konfiguration 1, inställningen är valt alternativ 1, kylningen 
på, är minskningsfunktionen av styrningen inte i funktion. 

 
Inställning av avstängning vid minimiventilation. (0 som utgångsvärde) 
Med denna inställning kan fläktarna i ventilationen ställas in för att automatiskt helt 
stängas av på följande sätt: 
0: Ventilationen stängs inte automatiskt av. 
1: Ventilationen stängs av då temperaturen sjunker under riktvärdet. Detta sker 

utan minskning av minimiregleringen. 
2: Ventilationen är avstängd då regleringen har sjunkit till 10%. Fungerar 

endast då den automatiska minskningen av minimiventilationen är i bruk (se 
föregående punkt). 

3: Som i punkt 1, men nu startar fläktarna var tionde minut för en minut i taget. 
4: Som i punkt 2, men nu startar fläktarna var tionde minut för en minut i taget. 
 

Obs .: Fläktarna kopplas på igen då regleringsnivån stigit med 10%. Beakta  
detta då du justerar in minimit och maximit. Det bör vara minst 10% skillnad  
mellan maximi- och minimiinställningen. 

 VIKTIGT!!! Kablarna förblir strömförande fastän styrningen är avstängd. 
Försäkra dig om att  motorn tål belastningen!!! 

 
Inställningsprogrammet avslutas genom att stänga av strömmen. Då strömmen  
kopplas på igen ,kopplas den normala driftsfunktionen på. 
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Alarmsignaler. 
 
Då regleringen avger alarm visas en kod på displayen. Samtidigt reagerar alarmrelät och 
aktiverar ett externt larm. Alarmet kan kvitteras med hjälp av SET- knappen, men alarmet 
ges om en minut på nytt om felet inte avhjälpts. 
 
Alarmkoderna är följande: 
 
-1- Defekt temperaturgivare. Givaren är kortsluten eller kabeln är av. 
-2- Alarm för minimitemperaturen. Alarmerar då rumstemperaturen sjunkit under den 

inställda alarmgränsen. 
-3- Alarm för maximitemperaturen ges då den givna maxtemperaturen överskrids. Om 

en mätning av utetemperaturen är i bruk avges alarm endast då temperaturen 
överskrider utetemperaturen med 4 grader. På så sätt undviks onödiga alarm då 
vädret är varmt. 

-4- Defekt hastighetskoppling. Alarm avges endast då man valt konfiguration 2 
(återkoppling av hastigheten). Alarm avges då den uppmätta hastigheten avviker 
från den inställda med mer än  50%. Då återgår regleringen till normal styrning. 
Återgång till den varvtalsberoende styrningen sker då rätt varvtal uppmäts på nytt. 

 
 
Med tanke på funktionen är det mycket viktigt att den apparat som fungerar som  
ljudalarm testas minst en gång per dag! 
 
Definieringar. 
 
Driftspänning     :230 VAC –10%/+5% 
Maximalbelastning    :6 amp (10 amp, beroende på version) 
Minimibelastning    : 0.5 amp (2 amp i 10 amp versionen 
Säkring     :FF8A 5x20 (FF 12A 6x32, 10 amp versionen 
Temperaturgivare    :PTC 1000 Ohm 
Givare för utetemperaturen  :PTC 1000 Ohm 
Givarens exakthet    :+/- 0.2°C 
Utetemperaturgivarens exakthet  :+/- 0.3 °C 
Indikationens exakthet   :0.2 °C (%) 
Inomhusgivarens mätområde  :0-50°C  
Utomhusgivarens mätområde  :-20-50°C 
Servostyrning    :4-20 mA 
Servostyrningens utgående impedans :max. 500 ohm 
Återkoppling av hastigheten  :4 pulser/varv, NPN 
Uppvärmnings-/kylningsrelä  :Potentialfri kontakt 
Inkapsling     :Av plast IP 54 
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Kopplingar för konfigurationen 0 (med extern givare)   

L+N   = Driftspänning 230 V AC 50/60 Hz 
L=Fas 

   N=Noll 
   Anslut jorden till jordskenan. 

U1 + Us + Z2 = Fläkt (fläktar). Max. 6 amp (max. 10 amp, beroende på version) 
   U1=Inställd noll 
   U2=Fas 

Z2=Noll (endast i 3-ledningsregleringen) 
Anslut jorden till jordskenan. 

1 + 2 + 3  =Värmeaggregat. Potentialfri, max. 2 amp 24 V AC/DC. 
   1=N.o. Norm. Öppet stift 
   2=N.C. Norm. Slutet stift 
   3=P gemensamt stift 

4 + 5 + 6  =Alarm. Potentialfri, max. 2 amp 24V AC/DC. 
   4=N.O. Norm. Öppet stift 
   5=N.C. Norm. Slutet stift 
   6=P gemensamt stift 
   Ingen alarm: 4+6 stängda, 5+6 öppna. 
   Alarm: 4+6 öppna, 5+6 stängda. 

7 + 8   =Temperaturgivare. MV 1005 
Använd alltid skyddad kabel. Koppla skyddet till anslutningsdon 8. 

9 + 10   = Givare för utetemperaturen. MV 1005 
Använd alltid skyddad kabel. Koppla skyddet till anslutningsdon 10. 

10 + 12  = 1-10VDC spjällreglering. Denna styrning följer alltid fläktens nivå. 
   10 = + 
   12 = - 

OBS!  Ändra överkopplingen på huvudkortet till 1-10V reglering. 

Ställ överkopplingen på frontpanelens baksida i läge A. Se kopplingsschema. 
Toppbelastning 500 Ohm impedans. 

Säkring: FF8A (6Amp version) 
     FF12A (10 Amp version) 

VIKTIGT!!! 
Anslut aldrig kablar mellan olika kopplingsdosor då datorn är påslagen. Använd alltid skyddad 
kabel, minst 0,75 mm² vid svagströmsinstallationer och utför jordningen som framgår av 
kopplingsschemat. 

Då induktiva belastningar ansluts, som ex. magnetkopplingar, är det att rekommendera att ett 
RC-filter (100 Ohms+100nF)  kopplas parallellt med belastningen. 

Det är mycket viktigt att till apparaten kopplas ett ljudlarm. Pellonpaja Oy rekommenderar att 
larmets funktion testas regelbundet (minst en gång per dag). 



Utetemperaturgivare MV 1005

Innetemperaturgivare MV 1005

Alarm

SPÄNNINGSMATNING

Max.
2A/250VAC

Uppvärmning/
Kylning

Fläkt/-ar

LED
24VDC

NO NC P NO NC P
1 2

1-10 VDC SERVOMOTOR
1-10 VDC EXTRA POWER

Säkring

6 A Version :

10 A Version :

Säkring :100 mA

Jumper sluten = 1-10V
Jumper öppen = 4-20mA

Obs! Kopla givarnas höljen enligt bilden !

KORTSLUTNINGS BIT
An position
(vänster)

FRONTPANELENS BAKSIDAI

DIGI KOPPLINGSSCHEMA
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Kopplingar för konfigurationen 1 (med extra temperaturgivare). 

L+N   = Driftspänning 230 V AC 50/60 Hz 
L=Fas 

   N=Noll 
   Anslut jorden till jordskenan. 

U1 + Us + Z2 = Fläkt (fläktar). Max. 6 amp (max. 10 amp, beroende på version) 
   U1=Inställd noll 
   U2=Fas 

Z2=Noll (endast i 3-ledningsregleringen) 
Anslut jorden till jordskenan. 

1 + 2 + 3  =Värmeaggregat. Potentialfri, max. 2 amp 24 V AC/DC. 
   1=N.o. Norm. Öppet stift 
   2=N.C. Norm. Slutet stift 
   3=P gemensamt stift 

Obs! I denna konfiguration (1) styrs detta relä av extra- givaren.

4 + 5 + 6  =Alarm. Potentialfri, max. 2 amp 24V AC/DC. 
   4=N.O. Norm. Öppet stift 
   5=N.C. Norm. Slutet stift 
   6=P gemensamt stift 
   Ingen alarm: 4+6 stängda, 5+6 öppna. 
   Alarm: 4+6 öppna, 5+6 stängda. 

7 + 8   =Temperaturgivare. MV 1005 
Använd alltid skyddad kabel. Koppla skyddet till anslutningsdon 8. 

9 + 10   = Givare för utetemperaturen. MV 1005 
Använd alltid skyddad kabel. Koppla skyddet till anslutningsdon 10. 

10 + 12  = 1-10VDC spjällreglering. Denna styrning följer alltid fläktens nivå. 
   10 = + 
   12 = - 

OBS!  Ändra överkopplingen på huvudkortet till 1-10V reglering. 

Ställ överkopplingen på frontpanelens baksida i läge A. Se kopplingsschema. 
Toppbelastning 500 Ohm impedans. 

Säkring: FF8A (6Amp version) 
   FF12A (10 Amp version) 

VIKTIGT!!! 
Anslut aldrig kablar mellan olika kopplingsdosor då datorn är påslagen. Använd alltid skyddad 
kabel, minst 0,75 mm² vid svagströmsinstallationer och utför jordningen som framgår av 
kopplingsschemat. 

Då induktiva belastningar ansluts, som ex. magnetkopplingar, är det att rekommendera att ett 
RC-filter (100 Ohms+100nF)  kopplas parallellt med belastningen. 

Det är mycket viktigt att till apparaten kopplas ett ljudlarm. Pellonpaja Oy rekommenderar att 
larmets funktion testas regelbundet (minst en gång per dag). 



Utetemperaturgivare MV 1005

Innetemperaturgivare MV 1005

Alarm
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Säkring

6 A Version :

10 A Version :

Säkring :100 mA

Jumper sluten = 1-10V
Jumper öppen = 4-20mA

Obs! Kopla givarnas höljen enligt bilden !

KORTSLUTNINGS BIT
An position
(vänster)

FRONTPANELENS BAKSIDAI

DIGI KOPPLINGSSCHEMA


