
Generelt:   
Kun 12 volt spenning: 12V 2Amp. 
Solfangerens interne temperatur-
føler (S1) må være montert for at 
styringen skal fungere 
Les komplette sikkerhetsforskrifter i 
installasjonsveiledningen nøye. 
 

Denne Quick guiden er kun ment 
som hjelp til montering og bruk av 
styreenheten. 
 

OBS: Innen du berører elektronikk, 

skal du berøre en jordet gjenstand 

for å lade ut eventuell statisk 

elektrisitet som kan være skadelig 

for elektroniske komponenter. 

Dette beskriver veldig kort, hvordan man monterer og 
justerer SControl for systemer som må fungere for  
avfukting 
 
System 5 til generell bruk i uoppvarmede lokaler som 
eksempelvis: 
 

garasjer 
hytter og tilbygg 
naust  
containere  
lagerbygninger 
Eller friskluftsystem med varmetilskudd i boliger 
 
NB: for kjellere finnes det andre systemer. Se disse i 
separate instruksjoner 

SControl    -    Quick guide   NO 

Festes med skrue i bunden 

Opphengning 

Skrue feste 

Skrue til deksel 

Skrue for  
opphengning 

SControllen monteres i 
selve garasjen for å 
registrere fuktigheten. 
Er dette ikke mulig, kan 

SControllen utstyres med 

en fjernføler (se hoved-

vejledning) 

 

Monteringshøyde ca. 160 
cm over gulv. 
 

Minst 2 meter fra tilfør-
selsluften.  

Status          Duggpunkt 
Solfanger           37,5 0C 



RØD 
Klemme 1 

HVIT (jord) 

Til S1 

  BRUN 
Klemme 17 

BLÅ 
(Jord) 

SORT til V1  
Klemme 18 

Kabel fra SolarVenti 

12 volt 
inn her 

Betjening av styringen 

Koblingsskema 

Returbryter 
OK bryter 
bekrefter 

Dreiehjul for valg 
av innstillinger 

Mikrobryter 1     
Når man trykker på den 
kan man innen 7 
sekunder justere 
ventilatorens pådrag 
(Rpm) ved å dreie rattet.  
Etter 1 time går 

hastigheten automatisk 

tilbake til opprinnelig 

innstilling 

Mikrobryter 2    
Hurtigvalg av driftstype: 

1) Auto 
2) Steng anlegg 
3) Fuktighet 
4) Kjøling 
5) Timer  
6) Temperatur styring 

 
"Auto" er den generelle 
grunninnstillingen - åpen for alle 
endringer. De andre alternativer-
ne  kjører bare et bestemt 
programm.  
For eksempel kjører "Timer" bare 
tidskontroll og ingenting annet før 
du trykker på "Auto" igjen 

           Farger i dreiehjulet betyr: 
 
          konstant lys           blinker 

Alt er OK        Manuell drift 
 
 

       Føler av/ 
       kortsluttet 
 
For lav spenning   Oppdatering/
         oppstart  kjører 

Se foto på 
side 4 



Gjør dette: 

1: Tilslutt SControllen med 12 
volt strømforsyning / Eventuelt 
batteri  

Under normal drift vises status på 
skjermen 
Uten aktivitet slukker skjermen 

etter 2 minutter 

2: For å aktivere bakgrunns-
belysning trykk en tast.  
For å skifte i menyen, drei 
hjulet.  

Skjermen viser Forklaring 

Auto            12.21 
 

  Rom 1       22,50C 
  Innstillinger  
  Apparat info 

3: Når du ser         kan du trykke 
OK tasten og komme ned i 
undermenyer 
Hver gang du har valgt en verdi, 

trykk ok-tasten og verdien blir 

lagret 

Her vises disse muligheter: 
Språkvalg, Sommertidsinnstilling, 
klokke, dato, ønsket driftsform 
(Velg 5 for Generell, garasje mm.) 

Innstillinger           12.22 
 

Språk 
  Sommertid 
  Klokke 

4: Velg språk og bekreft med OK-

tast. - Gå igjennom menyen og 

still klokken osv  Under menyen 

«driftsform» skal man velge 

system Nr.5 for Generell 

Du kan lære mer om alle muligheter som 
SControllen byr på for å styre luft-solfangere 
ved å lese i hovedveiledningen. 
I tillegg til å varme, blir luften renset for pollen 
og partikler ned til 5μM.  
Filteret er selvrensende og dreper ved hjelp av 
høy temperatur bakterier.  
Tørr, varm luft absorberer fuktighet i bygg og 
luftes ut, samtidig som eventuell radongass 
fortrenges. 
 

SolarVentipanelet utnytter solenergien ca. 4 
ganger så effektivt som solceller som omgjør 
energi til strøm. 
 
Mer info: www.solarventi.dk 

Fabrikksinnstillinger , som kan korrigeres: 
 

             Fabrikk:        Valgmulighet 
 

Max tilllatt fuktighet              70% RF  30 - 90% 
Vifte - hastighet rpm  Høy        Lav,  stand., høy, max 

                      (20%, 50%, 80%,100%) 
 

Starttemperatur i solfanger:         150C   10 - 400C 
 

For «Garasje» innstilling vil viften starte ved 70% RF, 

uavhengig av temperatur.          

Reduseres ikke fuktighetsnivået i løpet av noen minutter, 

stopper viften.  

Komplett beskrivelse i Montasje- og Brukermanuellen. 

System 5 Generell (fuktighet) 
 
Viften kjører alltid, når det er varmere i solfangeren enn i rommet der 
SControllen er plassert. Dvs. at det også varmer rommet. 
Viften stopper igjen, når det er kaldere ute enn inne i huset. 
 

Vifte starter også når det er mer enn tillatt fuktighet (RF = f.eks. 70%) 
Viften stopper igjen når fuktighetsnivået bringes ned til ønsket nivå, eller 
hvis det ikke oppnås noen forbedring ved kjøring innen for eksempel 20 
minutter. (Kan settes).  
Dette kan utvides med flere driftsmoduser, for eksempel kjøling, timer-
styring eller annet.  



RØD HVIT 

Til 

BRUN 
BLÅ 

SORT til V1 

Kabel fra SolarVenti 

+ - 
Har du ikke elektrisitet i 

garasjen kan du koble til 

et 12 Volt batteri, 

eventuelt ladet av en 

solcelle 

Stik fra 12 V strømforsyning 

www.solarventi.dk 


