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Installationsanvisning för RCR222LA 

 
Läs anvisningen noga före installation. Spara denna anvisning för framtida bruk. 
 
 
Allmänt 
RCR222LA är en styrenhet avsedd att reglera en luftridåanläggning. RCR222LA styr fläkthastigheten via en 5-
stegstransformator VRSTVS1 som beställs separat. Styrenheten reglerar även ett ventilställdon VSDM3024-3S. 
RCR222LA behöver drivas av en 24V trafo, och skall även anslutas till en utomhusgivare G21. Om ingen 
utomhusgivare ansluts kommer luftridån gå på max fart vid öppen dörr. En dörrkontakt skall anslutas för att växla 
driftläge. Om så önskas kan en extern rumsgivare anslutas (plint 7), varvid styrenheten kan placeras på valfri plats. 
Om rumsgivare inte används måste styrenheten placeras på en representativ plats ur temperaturhänseende. 
 
Funktion 
RCR222LA styr en modulerande ventil så att värme tillförs lokalen på ett behagligt sätt. 
Ventilen lämnar alltid (när utetemperaturen är <18°C) ventilen öppen ca 5% för att säkerställa att varmt vatten finns 
framme.  
RCR222LA har 4 driftlägen: 
 
Stängd dörr – Normalläge då Spar läge inte är aktivt. Luftridå avstängd om börvärdet för rumstemperaturen är 
uppnått. Om temperaturen går under börvärdet börjar ventilen öppna och fläkten startas. Sjunker temperaturen 
ytterligare öppnas ventilen ytterligare och varvtalet ökas. I detta driftläge tillåts 50% öppen ventil och fläktsteg 1 & 
2. 
Öppen dörr – Triggas av dörrkontakt. Driftläge öppen dörr har en frånslagsfördröjning på 20s efter det att dörren 
stängts. Luftridåns fläkthastighet bestäms av utomhustemperaturen enlig följande sekvens. 
< 4°C Max fart 
Mellan 4° och 18° regleras hastigheten stegvis proportionellt mot utomhustemperaturen. 
>18°C avstängd 
>22°C Steg 3 (Sommar läge) 
Vid utomhustemperaturer under 18°C regleras värmeventilen modularande proportionellt mot börvärdet för öppen 
dörr. Vid utomhustemperaturer överstigande 18°C är värmen förreglad. 
Spar läge – Vid temperatur understigande börvärde för spartemperatur startar fläkt på lägsta fart och ventilen 
öppnar. (max 50%). Annars är luftridån avstängd.  
 
Frysskyddsläge – Vid rumstemperatur understigande börvärde för frysskydd (4°C) stoppar fläkt och värmeventilen 
öppnas med högsta prioritet. Samtidigt ges larm ut på plint 3.  
 
Dimensionering 
RCR222LA kan styra flera luftridåer. Den kan dock bara ta emot signal från en dörrkontakt. 
Om Flera dörrar skall kunna påverka luftridå anläggningen måste dessa kopplas ihop seriellt. 
Så fort någon dörr (kontakt) öppnar startar luftridåerna vid samtliga dörrar.  
VRSTVS1 dimensioneras för att klara den sammanlagda strömmen hos de luftridåer som skall anslutas. 
Man kan om man så önskar ansluta flera VRSTVS1 till en gemensam RCR222LA. 
24V trafon måste dimensioneras i förhållande till antalet anslutna enheter. (Ställdon och VRSTVS1) 
Trafo Max antal enheter 
T28 4 
T40 7 
T60 11 
T120 23 
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Inkoppling 

 
 
Ytterligare information 
Till RCR222LA och övriga komponenter finns detaljerade manualer. Konsultera dessa för ytterligare information. 
 
Teknisk support 
Om problem eller frågor uppkommer kontaktas i första hand installatören, eller ring oss. 
 


