
EVECO AB * Traneredsvägen 112 * 426 53 Västra Frölunda *  Tel 031-840850  Fax 031-849227 
E-Mail: sales@eveco.se  http://www.eveco.se  

G:\Produkter\Reglerutrustning\LVR222A\Original\LVR222A 19725.docx  
150220/ol 

 - 1 - 

 

Installationsanvisning för LVR222A 

 
Läs anvisningen noga före installation. Spara denna anvisning för framtida bruk. 
 
 
Allmänt 
LVR222A är en styrenhet avsedd att reglera en anläggning med fläktluftvärmare. LVR222A styr fläkthastigheten via 
en 5-stegstransformator VRSTVS1 som beställs separat. Styrenheten reglerar även ett ventilställdon 
VSDNCM3024. 
LVR222A behöver drivas av en 24V trafo. 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 
LVR222A styr ett termoställdon ventil så att värme tillförs lokalen i relation till effektbehovet. 
LVR222A har en inbyggd klocka med veckoprogram och kan på så sätt växla mellan dag, natt och sparfunktion. 
Alla driftlägen kan inkopplas med timer, kontakt (I2), Modbus eller veckoprogram i denna prioritetsordning. 
SPAR kan också inkopplas med knapp A. (då A trycks igen urkopplas SPAR). Timer kan snabbinkopplas med 
knapp B då DAG inkopplas under förvalstid. 8 timmar = default. Tiden kan ändras med Pilknapparna. 
Ventilställdonet styrs genom pulsmodulering så att luftvärmarens värmetillförsel regleras i förhållande till 
effektbehovet. Vid uppnått börvärde stängs fläkten av och ventilen stänger.  
Fläkthastigheten kan väljas manuellt med knapp C: Upprepade tryckningar ger hastighet 0 -1- 2 -3 – A (Auto). I 
läge Auto regleras fläkthastigheten i förhållande till rumstemperaturens avvikelse mot börvärdet.  
 
Frysskyddsläge – Vid rumstemperatur understigande börvärde för frysskydd (4°C) stoppar fläkt och 
värmeventilen öppnas med högsta prioritet. Samtidigt ges summalarm ut på plint 3. (Y3) 
 
Filtertimer – Vid överskriden filtertid (Default 5=500h) ges summalarm ut på plint 3. (Y3) 
 
Dimensionering 
LVR222A kan styra flera fläktluftvärmare.  
VRSTVS1 dimensioneras för att klara den sammanlagda strömmen hos de fläktluftvärmare som skall anslutas. 
Man kan om man så önskar ansluta flera VRSTVS1 till en gemensam LVR222A. 
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 
 
Inställningar 
LVR222A är grundkonfigurerad med 2 veckoprogram, 1 eller 2, kan väljas under meny 1. Default = Inget 
veckoprogram (0). Veckoprogram 1 kopplar in NATT på vardagar mellan kl. 09:00 – 18:00. Övrig tid: SPAR. 
Veckoprogram 2 kopplar in NATT alla dagar mellan kl. 09:00 – 21:00. Övrig tid: SPAR. 
LVR222A är grundkonfigurerad med följande temperaturinställningar: Dag 20°, Natt 18°, Spar 8°. 
 
Temperatur börvärde 
Det gällande börvärdet för dag-, natt- och spartemperatur kan ändras direkt med upp/ner knapparna. Börvärdet kan 
också ändras genom att gå till respektive displayvisning i menysystemet och trycka på SET och sedan på 
pilknapparna upp och ner.  
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Inkoppling 

 
 
Ytterligare information 
Till LVR222A och övriga komponenter finns detaljerade manualer. Konsultera dessa för ytterligare information 
Dessa finns på vår webbsida, www.eveco.se ¨, men kan också rekvireras från oss.  

 
Teknisk support 
Om problem eller frågor uppkommer kontaktas i första hand installatören, eller ring oss. 
 


