
System 4, för ouppvärmda källare 
 
Systemfunktioner: 
 
1 eller flera extraktionsmedel (max 24 watt totalt) 
Tvingad ventilation av fläktar vid för hög luftfuktighet 
(70% relativ luftfuktighet) 
Duggpunktspärr för att förhindra kondens 
Timerfunktion aktiv för intervallventilation (även på 
natten) 
Eftersom alla källare är mycket olika kan det behövas 
individuell justering av driftsläget. 

SControl    -    Snabbguide Svenska 

Regulatorn stängs med en 
skruv i botten. Upphängning 

Skrue 

Lossa skruven för att 
öppna/demontera 
SControl-enheten 

Skruvar 

SControl ska placeras i lokalen 
där värme och/eller fukt ska 
mätas. Går inte det, går det att 
komplettera med en extern  
sensor. 
 

Höjd över golv: 
ca 160cm   = i ögonhöjd  
  

SControllen placeras fördelak-
tigast i den mest fuktiga delen 
av ett rum och/eller på motsatt 
sida av ett rum med installerad 
friskluftventil. 
SControl får inte monteras när-
mare än 2 meter från inlopps-
ventilen från SolarVentin. 

Status           Daggpunkt 
Solfångare          37,5 0C 
Fläkt        40% 

Generellt: 
 
Endast 12 volt spänning, på systemet 
Strömförsörjning: 12 V 2Amp. 
 
S1 (Solfångarens temperatursensor) ska vara 
monterad för att styrningen ska fungera. 
Kompletta säkerhetsanvisningar finns i  
installationsguiden, som finns på danska, 
engelska och tyska 
 
Denna snabbguiden är endast en grundin-
struktion för montering och inställning av 
regulatorn. 
Denna beskrivning, beskriver mycket kort 
hur man monterar och gör inställningar i 
SControllen för avfuktning. 
 
OBS! 
Statisk elektricitet kan skada kretsar i regula-
torn, SControlen. 
För att undvika att skada elektriska kretsar i 
regulatorn, måste du röra något som är 
jordat t.ex en vattenkran för att neutralisera 
dig själv. 
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Svart (18) till V1 

Kabel från SolarVenti 

12 volt 
in her 

Handledning av SControl 

Kabelinstallation 

Returknapp 
OK knapp 
bekräfta 

Rullknapp för val 
och inställningar 

Mikroknapp 1     
När du trycker på 
denna kan du inom 7 
sek. ändra fläktha-
stigheten genom att 
vrida på ratten. 
Efter 1 timme återgår 
hastigheten till den 
fasta inställningen. Mikroknapp 2    

Här kan du enkelt ställa in den 
typ av drift du önskar: 
1) Auto 
2) Stänga av anläggningen 
3) Fukt  
4) Kylfunktion 
5) Timer  
6) Temperaturstyrning 
 
Auto är den allmänna grun-
dinställningen - öppen för alla 
ändringar. De andra alternativen 
använder endast det angivna 
inställningarna. 
Exempel: Timerfunktion, använ-
der bara klockkontroll och inget 
annat tills du trycker på "Auto" 
igen. 

Rullknappens färger: 
 
    konstant ljus           blinkar 

Altt är OK        Manuell drift 
 
 

    Sensor avbruten/
       kortslutning 
 
För lite ström     Uppdatera/ 
                   uppstart  

Se som ett foto 
på baksidan 

Röd  10 

Gul 11 

Gul  

Grön 12 

Extra tunna ledningar för signal 
från K2  Sort används inte här. Svart (19)till V2 

BLÅ 
jord  



Gör såhär: 

1. Anslut SControl med 12 Volt från 
transformatorn. 
Finns det inte tillgång till el i lokalen 
går det bra att använda ett 12 Volts 
batteri. 

Under normal drift av SControllen 
visas statusdisplayen. 
Om ingen inställning görs inom 2 
minuter slocknar displayen. 

2. För att tända displayen, tryck på 
valfri knapp. 
För att byta menyval, snurra på 
rullknappen. 

Displayen visar Förklaring 

Auto            12.21 
 

  Rum 1       22,50C 
Inställningar  
  Apparat info 

3: När du ser        tryck OK för att 
komma in i undermenyn. Efter att 
ett värde ställts in, tryck OK för 
att spara. 
Klicka OK för att bekräfta valet  

Valbara möjligheter: 
Språkval, sommartid, klocka, datum, 
önskad driftsinställning. 
Välj system 4 för fukt i källare 
Klicka OK för att bekräfta valet  

Inställningar            12.22 
 

Språk 
  Sommartid 
  Klocka 

4:   Välj först språk och klicka OK.  
Gå sedan vidare genom menyn för 
att ställa klockan mm. 
Under system ska du välja nr. 4 

Generellt om system 4 
 
Fläkten går alltid när det är varmare i solpanelen är inne i rummet där SControl-
len är placerad. 
Det vill säga att den också tillför värme. 
Fläkten stannar när det är kallare i panelen än inne där SControllen är placerad. 
Fläkten startar också när det är högre fukthalt än tillåtet, t.ex >70% relativ fukt 
(RF=70%) 
Fläkten stannar igen när fuktnivån är lägre en inställd nivå, eller om fuktnivån inte 
förbättras inom t.ex 20 minuter (kan ställas in). 
Systemet kan också utökas med fler driftslägen t.ex kylning. 

Fler funktioner och möjligheter  
med en Luftsolfångare 

   

Det finns många sätt att använda en lufsolfångare. 
Om du har tid, lust och är nyfiken kan du sätt 
dig in i de många fler funktioner en luftsolfångare 
med en SControllen kan ge. 
Det är ett enkelt och lätt sätt att hålla t.ex en källa-
re torr och frisk och minska radonhalten. 
En SolarVenti kan mycket mer än ”bara” värma. 
Luften blir renad från damm och pollen. Partiklar 
ända ner till 5μM storlek stannar i den svarta fil-
ten/filtret. Filtret rensar sig själv med hjälpa av 
solens värme. 
 

Läs mer på www.solarventi.se  
 

   En äkta dansk produkt, producerad i Danmark.  

Fabriksinställningar som går att ändra: 
 

    Fabriks              Ändrings 
    inställning       möjligheter 
 

Max tillåtan fukt i rummet: 70% RF  30 - 90% 
Fläkthastighet:     Hög       Låg, stand., hög, max 

                    (20%, 50%, 80%,100%) 
 
Starttemperatur i solpanel:  150C   10 - 400C 
 

När inställningen är på fukt, startar fläkten automatiskt om 
fukthalten i rummet är över 70% 
oavsett vilken temperatur det är i solpanelen. Om fuktnivån 
inte går ner inom några minuter 
stoppar fläkten. 
-  
Läs mer i den fullständiga beskrivningen, Montage- och 
bruksanvisning. 



RöD Vit 

Til 

BRUN BLÅ 

SVART till V1 

Kabel från SolarVenti 
+ - 

Finns inte tillgång till el  kan 
man använda ett 12 Volts 
batteri, som kan laddas med 
solceller.  

12 volt in her 

SolarVenti A/S 
Fabriksvej 8 
DK 8881 Thorsø, Denmark 
www.solarventi.dk +45 8696 6700  
info@solarventi.dk  
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Extra tunna ledningar för signal 
från K2  Sort används inte här. 
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