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Tällä ohjeella korvataan ja täydennetään seuraavien VALLOX
ilmanvaihtokoneiden käyttö- ja huolto-ohjeita:

DIGIT SED
ELEKTRONINEN OHJAIN
LCD-NÄYTÖLLÄ
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VALLOX DIGIT SE sivut 8-11
VALLOX 180 AC/DC sivut 9-12
VALLOX 90 SE sivut 8-11

• Viikkokello-ohjaus
• Takka-/tehostuskytkin -toiminto suoraan ohjainpaneelissa

Uusina ominaisuuksina:



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

1 2 3 4

5 6 7 8

3.2 Käyttövalikko

Ohjainpaneeli siirtyy asetusvalikkoon painamalla + ja – painikkeita samanaikaisesti.
Asetusvalikossa voidaan vaihtaa ilmanvaihtokoneen asetusarvoja.

Pitoisuusnäytössä on kosteus- ja hiilidioksidipitoisuus. Edellyttää kyseiset anturit
(lisävarusteita).

Lämpötilanäytössä on ulkoilman-, sisäilman,- tuloilman- ja jäteilman lämpötilat.
Lämpötila-antureiden tarkkuus on ±2°C.

Tuloilman lämpötila-asetusta muutetaan + ja – painikkeista.

3.2.1. Päänäyttö ja puhallinnopeuden muuttaminen

3.2.2. Asetusvalikkoon siirtyminen

3.2.4. Pitoisuusnäyttö

3.2.5. Lämpötilanäyttö

3.2.6. Tuloilman lämpötila-asetus

Puhallinnopeutta voidaan muuttaa tässä näytössä + ja – painikkeista
(kts. kohta 3.1., kuvaviittet 7 ja 8).

Käyttövalikon näyttöjä (kohdat 3.2.1. – 3.2.6.) voidaan rullata selauspainikkeilla
(kts. kohta 3.1., kuvaviitteet 5 ja 6).

Asetusvalikkoon
Katso ohje

RH1 35%     RH2   40%
CO2           0821  PPM

ULKO  20    SISÄ   20
TULO  20    JÄTE   20

Lämpötila-asetus
20C

5 Selaus ylös
Painikkeesta voidaan selata näyttöjä ylöspäin

6 Selaus alas
Painikkeesta voidaan selata näyttöjä alaspäin.

7 Lisäys painike
Painikkeesta saadaan muutettua arvoja isommaksi.

8 Vähennys painike
Painikkeesta saadaan muutettua arvoja pienemmiksi.

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

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

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

3.1 Näppäimistö

Sähkökatkos
Mikäli tapahtuu sähkökatkos, laite käynnistyy katkoksen jälkeen minimipuhallinnopeudella.
Valitut säädöt ja asetusarvot pysyvät sähkökatkoksen yli laitteen muistissa.

3. Ohjainpaneeli

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

SED-OHJAINPANEELI
OHJAINPANEELIN KÄYTTÖOHJE

3

21 C
3

10:20

Viikkokello-ohjaus voidaan kytkeä päälle + painikkeesta ja pois päältä – painikkeesta. Viikkokello-
ohjaus on päällä, kun viikkokello-ohjauksen symboli on päänäytössä. Viikkokello-ohjauksessa
ilmanvaihtokoneen peruspuhallinnopeus ja tuloilman lämpötila säätyvät kohdassa 3.3.4. ohjelman
mukaisesti.

3.2.3. Viikkokello-ohjaus

Viikko-ohjelma
päällä
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3.3 Asetusvalikko
Asetusvalikkoon päästään käyttövalikosta kohdan 3.2.2. mukaisesti.
Asetusvalikon näyttöjä (kohdat 3.3.1. – 3.3.26.) voidaan rullata selauspainikkeilla
(kts. kohta 3.1., kuvaviitteet 5 ja 6).

3.3.1. Peruspuhallinnopeuden asettaminen
Haluttu peruspuhallinnopeus (minimipuhallinnopeus) valitaan + ja – painikkeista.
Voimassa kun viikkokello-ohjaus ei ole päällä. Viikkokello-ohjaus muuttaa tätä nopeutta.

Peruspuh. nopeus
1

3.3.2. Käyttövalikkoon siirtyminen
Takaisin käyttövalikkoon siirrytään painamalla + ja – painikkeita samanaikaisesti.Käyttövalikkoon

paina + ja  –

Maksimipuhallinnopeuden asetus voidaan valita toimimaan joko säätöjen (hiilidioksidi ja kosteus)
kanssa, tai aina. Valinta tehdään + ja – painikkeista.

3.3.6. Maksiminopeusasetuksen toimintatapa

MAX Nopeusraja
Säätöjen kanssa

Haluttu kieli (saksa, englanti, ruotsi, ranska tai suomi) valitaan + ja – painikkeista.
3.3.7. Kieliversion valinta

Kieli / Language
Suomi

Yleiset tehdasasetukset palautetaan painamalla + ja – painikkeita samanaikaisesti.
Konekohtaisesti pitää tarkastaa, että asetusarvot ovat tämän koneen tehdasasetusten mukaiset.
Tarkastaerityisesti koneen malli (sähkö/vesi) ja muuta tarpeen vaatiessa kohdan 3.3.20. mukaan.

3.3.8. Tehdasasetusten palautus

Tehdasasetukset
Katso ohje

Kosteus- ja hiilidioksidisäätöjen säätöväli valitaan + ja – painikkeista. Säätöväli on minuutteja.
3.3.9. Säätöväli

Säätöväli
10

Huoltomuistutin kuitataan painamalla + ja – painikkeita samanaikaisesti. Sammuttaa
huoltomuistuttimen symbolin ( ) päänäytöstä.

3.3.10. Huoltomuistuttimen kuittaus

Huollon kuittaus
Paina + ja –

Ohjainpaneelin näytön kontrastia muutetaan + ja – painikkeista.
3.3.11. Ohjainpaneelin näytön kontrasti

Kontrasti
05

Koko viikko-ohjelma voidaan tyhjentää painamalla + ja – painikkeista samanaikaisesti.
3.3.3. Viikko-ohjelman tyhjennys

VK-ohj. nollaus
paina + ja –

Viikkokello-ohjelman ohjelmointitilaan päästään painamalla + ja – painikkeista samanaikaisesti.
Katso ohje 3.4.1.

3.3.4. Viikko-ohjelman ohjelmointi

Viikko-ohj. säätö
paina + ja –

Kellon ajan muuttamistilaan päästään painamalla + ja – painikkeesta samanaikaisesti. Katso erillinen
ohje 3.4.2.

3.3.5. Kellon ajan muuttaminen

Kellon ajan asetus
paina + ja –

Ohjainpaneelin osoite muutetaan + ja – painikkeista. Kahdella ohjainpaneelilla ei saa olla sama
osoite. Jos ohjainpaneeleilla on sama osoite, niin ne menevät väylävika-tilaan eivätkä toimi.

3.3.12. Ohjainpaneelin osoite

Paneelin osoite
1

Haluttu tasavirtapuhaltimen säätöarvo valitaan + ja – painikkeista. Poistoilmapuhaltimen
pyörimisnopeutta voidaan pienentää vähentämällä prosenttiarvoa. Jos ilmanvaihtokoneessa on
vaihtovirtapuhaltimet, tämä säätö ei vaikuta laitteen toimintaan.

3.3.13. Poistoilmapuolen tasavirtapuhaltimen säätö

DC-puh. poisto
100%

© VALLOX • Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta



Lämmöntalteenottokennon huurtumiseneston etulämmityksen lämpötila valitaan + ja –
painikkeista.

3.3.24. Lämmöntalteenottokennon huurtumiseneston etulämmityksen lämpötila

Etulämmitys
07 C

SED-OHJAINPANEELI
OHJAINPANEELIN KÄYTTÖOHJE

Lämmöntalteenottokennon huurtumiseneston hystereesi valitaan + ja – painikkeista.
3.3.22. Lämmöntalteenottokennon huurtumiseneston hystereesi

Hystereesi
03 C

Huoltomuistuttimen aikaväli valitaan + ja – painikkeista. Huoltomuistuttimen aikaväli on
kuukausia.

3.3.21. Huoltomuistuttimen aikavälin valinta

Huoltomuistutin
04

Vesipatteri tai sähköpatteri valitaan ilmanvaihtokoneen jälkilämmityspatterin mukaisesti
+ ja – painikkeista.
Huom! väärä jälkilämmityksen valinta aiheuttaa virheellisen jälkilämmitystoiminnon.

3.3.20. Koneen jälkilämmityksen valinta

Koneen malli
Sähköpatterikone

Peruskosteustaso voidaan valita joko automaattiseksi tai manuaaliseksi.
Valinta tehdään + ja – painikkeista.

3.3.19. Peruskosteustason valinta

Rh-tason asetus
Automaattinen

Haluttu asetusarvo valitaan + ja – painikkeista, kun Rh-tason (Rh=kosteus) asetukseksi (kohta 3.3.19)
on valittu manuaalinen säätö.

3.3.16. Peruskosteustason asetusarvo

Peruskosteustaso
40%

Haluttu kennonohituksen lämpötila valitaan + ja – painikkeista. Jos ulkolämpötila
on matalampi kuin kennonohituksen lämpötila, niin kesä-/talvipelti on talviasennossa.

3.3.15. Lämmöntalteenottokennon ohituksen toimintalämpötilan muuttaminen

Kennonohitus
10C

Haluttu tasavirtapuhaltimen säätöarvo valitaan + ja – painikkeista. Tuloilmapuhaltimen pyörimisno-
peutta voidaan pienentää vähentämällä prosenttiarvoa. Jos ilmanvaihtokoneessa on vaihtovirtapu-
haltimet, tämä säätö ei vaikuta laitteen toimintaan.

3.3.14. Tuloilmapuolen tasavirtapuhaltimen säätö

DC-puh. tulo
100%

Kytkimen toimintatavaksi valitaan takka- tai tehostyskytkin + ja – painikkeista.

3.3.17. Takka-/ tehostuskytkimen toimintatapa

Kytkimen tyyppi
Takkakytkin

Kaskadisäätö valitaan päälle tai pois + ja – painikkeista.
3.3.18. Tuloilman lämpötilan kaskadisäädön valinta

Kaskadisäätö
Pois

CO2-säädön asetusarvo valitaan + ja – painikkeista.
3.3.25. Hiilidioksidisäädön asetusarvon muuttaminen

CO2-asetusarvo
0900 PPM

Haluttu maksimipuhallinnopeus valitaan + ja – painikkeista. Maksimipuhallinnopeus on
voimassa säätöjen kanssa tai aina. Kts. kohta 3.3.6. maksiminopeusasetuksen
toimintatapa.

3.3.26. Maksimipuhallinnopeuden valinta

MAX Puh. nopeus
8

Lämmöntalteenottokennon huurtumiseneston tuloilmapuhaltimen pysäytyslämpötila
valitaan + ja – painikkeista.

3.3.23. Lämmöntalteenottokennon huurtumiseneston tuloilmapuhaltimen pysäytyslämpötila

Tulopuh. seis
05 C
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3.4. Viikkokello-ohjaus

Viikko-ohjelmalla voidaan säätää haluttu puhallinnopeus (peruspuhallinnopeus) ja tuloilman lämpötila
vuorokauden jokaiselle tunnille seitsemänä päivänä viikossa. Viikko-ohjelma muuttaa käsin tehdyt
säädöt.
Hiilidioksidi- ja kosteussäätö voivat muuttaa puhallinnopeutta suuremmaksi, mutta eivät koskaan alle
viikko-ohjelman säätämän peruspuhallinnopeuden.

3.4.1. Viikko-ohjelman ohjelmointi

D H Nop Läm
1 12 5 20 Exit

Kursori

D Päivä 1…7
1=maanantai, 2=tiistai jne.

H Tunti
0…23

Nop Puhallinnopeus
1…8

Läm Tuloilmanlämpötila
10..30ºC

Exit Asetuksen kuittaus ja poistuminen
N Ei muutosta edelliseen

Esimerkki: Maanantaipäivä
Puhallinnopeutta halutaan pienentää nopeudelle 2 ja tuloilman lämpötilaa alentaa 17ºC asteeseen
työpäivän ajaksi (klo 07-16), tämän jälkeen puhallinnopeus nostetaan nopeudelle 4 ja tuloilman
lämpötila nostetaan 20ºC asteeseen. Illalle puhallinnopeutta tehostetaan nopeudelle 6 saunomisen
ajaksi (klo 19-21), jonka jälkeen puhallinnopeus lasketaan jälleen nopeudelle 4.
Liikuta kursoria nuolinäppäimillä ja muuta arvot + tai – painikkeilla.  Huomaa, että Exit-kuittaus
tehdään ohjelmoinnin lopuksi viemällä kursori sanan Exit alle ja painamalla + tai -.
Muutokset puhallinnopeuteen (Nop) ja tuloilman lämpötilaan (Läm) tehdään vain niille tunneille, joilla
muutos halutaan toteuttaa, muissa tapauksissa käytetään N (ei muutosta edelliseen).

Maanantai (D=1), klo 07:00 (H=7),  puhallinnopeus 2 (Nop=2), tuloilmanlämpötila 17ºC (Läm=17).
Siirry kursorilla seuraavan tunnin kohdalle.

Maanantai (D=1), klo 16:00 (H=16), puhallinnopeus 4 (Nop=4), tuloilmanlämpötila 20ºC (Läm=20).
Siirry kursorilla seuraavan tunnin kohdalle.

D H Nop Läm
1 7 2 17 Exit

D H Nop Läm
1 16 4 20 Exit

Maanantai (D=1), klo 19:00 (H=19), puhallinnopeus 6 (Nop=6), tuloilmanlämpötila ei muutosta
(Läm=N).
Siirry kursorilla seuraavan tunnin kohdalle.

D H Nop Läm
1 19 6 N Exit

Maanantai (D=1), klo 21:00 (H=21), puhallinnopeus 4 (Nop=4), tuloilmanlämpötila ei muutosta
(Läm=N).
Siirry kursorilla seuraavan päivän kohdalle.

D H Nop Läm
1 21 4 N Exit

Vastaavat muutokset pitää tehdä jokaiselle päivälle erikseen. Poistu lopuksi ohjelmointitilasta valitsemalla Exit. Viikko-ohjelma
voidaan haluttaessa tyhjentää kohdan 3.3.3. mukaisesti, jolloin ohjelmointi voidaan aloittaa alusta. Ohjelmoidut arvot voidaan
nähdä valitsemalla päivä ja selaamalla kellon ajat + tai - näppäimellä.

Liikuta kursoria nuolinäppäimillä ja muuta arvot + tai – painikkeilla. Exit-kuittaus
tehdään muutoksen lopuksi.
Maanantai (D=1), tunnit 15 (H=15), minuutit (M=30).
Kello pysyy ajassa sähkökatkoksen ajan.

3.4.2. Kellon ajan muuttaminen

D H M
1 15 30 Exit

D Päivä 1…7
1=maanantai, 2=tiistai jne.

H Tunti 0…23
M Minuutit 0…60
Exit Asetuksen kuittaus ja poistuminen
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