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SÖ-PM El i styr Kv Vändskivan 5A.  

Upprättad av Erik Lundkvist, Galären 
 
Generellt gäller att VENT ansvarar för samordnad provning, El-entreprenören deltar och samverkar 
vid samordnad provning gällande nedan delar samt övriga delar inom VS såsom fläktluftvärmare. 
 
Denna handling är en komplettering till övriga uppgifter och förutsättningar enligt separat 
Rambeskrivning EL, Nordprojektering El daterad 2021-12-20. 

 
 
Nytt Ventilationsaggregat LB02 i fläktrum 217 

 
Preliminära uppgifter  
 
Data elanslutning aggregat. 

 
Aggregat typ Swegon GOLD RX strl 025 
LB02-Aggregat:                           3x400 V, 5-LEDARE, 16 A 
 
Inkoppling till aggregat tillhörande givare, ställdon, timers etc enligt följande: 
 
Inom fläktrummet: 

- Kanalgivare 1 st, ställdon för spjäll 2 st, cirk pump värme, tryckgivare 2 st, styrventil, frysvakt. 
- Anslutning till kontrollenhet brandspjäll.   

 
Kabeldragning från aggregat till komponenter utanför fläktrummet: 

- 1 st övertidstimer, tryckknapp med indikering med preliminär placering i rum 214 

 
 
 
Övrig el i styr - vent: 
 
BRAND för VENT:  

 
Brandspjäll med kontrollenhet till enligt följande: 
Från kontrollenhet brandspjäll i fläktrum 217 skall en kabel kopplas till centralt brandlarm för stänga 
brandspjäll. 

- Två brandspjäll i byggd slits vid golv utanför rum 216. 
- Två brandspjäll ovan undertak i rum 101. 

Från kontrollenhet brandspjäll skall en kabel kopplas till aggregat LB02  
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Behovsstyrd ventilation 
 
Mötesrum 216 är försedd med två spjällenheter typ variabelflödesspjäll (VAV), som styr mot 
luftkvalitet och rumstemperatur via väggmonterad (infälld) rumsregulator samt närvarogivare. 
Rumsregulator, spjäll, radiatorställdon, närvarogivare samt transformator 24/230V. 
Inkoppling utförs av El, material levereras av Vent.  
 
Samlingsrum 214 är försedd med två spjällenheter typ 2-läges motorspjäll och styrs mot 
närvarogivare. 
Närvarogivare, spjällställdon och transformator 24/230V. 
Utförs stand-alone. 
Inkoppling utförs av El, material levereras av Vent.  
 
Miljörum 106 är försedd med en kanalfläkt, reglerenhet och termostat, ställdon för radiator och en 
spjällenhet typ 2-läges motorspjäll. 
Kanalfläkt 1x230V med trafo, rumsgivare, reglerenhet, spjällställdon och transformator 24/230V. 
Utförs stand-alone. 
Inkoppling utförs av El, material levereras av Vent.  

 
 
Övrig el i styr - VS: 
 
Fläktluftvärmare i hall 108 

 
Inkoppling el 230V samt inkoppling av tillbehör med antal och placering enligt uppdatering vid 
anbudsgenomgång.  

 


