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MYCOMFORT MEDIUM
GENERELLE KARAKTERISTIKKER
LCD-controlleren er konstruert for å styre driften av Galletti innedeler med enfase
asynkron motor med flere hastigheter. Sammenlignet med grunnmodellen
har den i tillegg funksjoner som avansert luftfuktighetskontroll og seriell
kommunikasjon for tilkobling av ERGO (figur 1) systemet, LARGE eller SMALL
versjon.
LARGE løsningen gir mulighet for tilkobling av alle typer controllere (opp til
NO 247) til overvåkingsprogramvaren via en TS485 tilkoblings-bus med Modbus
protokoll integrert i hver controller. Kjøleren (eller varmepumpen) kan også
kobles til overvåkingssystemet og programvaren analyserer systemdataene for
å tilpasse driften til de faktiske forholdene.
SMALL løsningen (figur 2) setter opp et Master-Slave system (opp til
247 slaveterminaler) der en av Mikroprosessor-controllerne spiller rollen som
Master og kontrollerer de andre slaveelementene.
I dette tilfellet utgjøres forbindelsen via en TS485 bus som består av en enkelt
skjermet 2-leder kabel.
I LARGE versjonen kan overvåkingsprogramvaren tildele 4 grader av selvstyring
til LCD-controlleren, avhengig av nivået av fjernkontroll som er tildelt via
programvaren:
> LOKAL: alle funksjoner kan nås fra det lokale kontrollpanelet inkludert hastighet
og temperaturvalg og innstillingen av kjøle- eller oppvarmingsmodus. Alle
driftsparameterne blir uansett lest av systemet.
> FJERNKONTROLL NIVÅ A - maksimal frihet: driftsmodus blir stilt inn
ved hjelp av programvaren, men alle andre funksjoner er tilgjengelige fra
det lokale kontrollpanelet, inkludert valg av hastighet og temperatur. Alle
driftsparameterne leses av systemet.
> FJERNKONTROLL NIVÅ B - en viss grad av frihet: brukeren kan velge
viftehastighet og justere temperaturinnstillingen ved hjelp av programvaren
ved hjelp av verdien som gis ved "+/- settpunkt ?" Driftsmodus blir
automatisk stilt inn av overvåkingsprogrammet.
> FJERNKONTROLL C - låst: Ingen funksjoner kan stilles inn fra det lokale
kontrollpanelet som styres fullstendig av programvaren.
I SMALL versjonen sender masteren (identifisert ved adressen 255) følgende
informasjon til slave-controllerne:
(1) Driftsmodus (Kjøling eller Oppvarming)
(2) Settpunkt for romtemperatur.
Hastighetsvelgeren for hver slave-controller er aktivert og romtemperaturen kan
justeres innenfor et område på ± 2°C rundt settpunktverdien som sendes ut av
master-controlleren.

> spenningsfri kontakt for sentralisert fjernstyring av skifte mellom Kjøling/
oppvarming (kontaktstyring: se konfigurering av parameterne for kretskortet).
> spenningsfri kontakt for fjernstyrting av aktivering av økonomimodus
(kontaktstyring: se konfigurering av parameterne for kretskortet).
> eksternt plassert temperaturføler (tilbehør)
> intern temperaturføler
> intern fuktighetsføler
> eksternt plassert lufttemperaturføler (tilbehør) (denne føleren, hvis den er
montert, brukes i stedet for den interne for måling av romtemperaturen).
> Eksternt plassert fuktighetsføler (tilbehør - brukes i kombinasjon med eksternt
plassert temperaturføler).
Kontrollpanelet består av:
> LCD display
> tastatur

LCD DISPLAY (SE FIGUR 3)
(1)	romtemperatur
(2)	fuktighetsnivået i rommet
(3)	innstilt temperatur
PÅ	viftestatus. Når denne blinker indikerer det at viftene er av og venter
på signal fra termostaten. Hvis symbolet lyser stadig betyr det at
viftene er i drift.
AV	viftestatus. Viftene er slått av i og med at viftehastigheten er stilt
inn på Av eller kontrollen er slått av.
AUTO	automatisk ventilasjonsstyring
viftehastighet
	driftsmodus: Kjøling. Når symbolet blinker indikerer det at
vannkretsen ikke er aktivert for vifteventilasjon.
	driftsmodus: Oppvarming. Når symbolet blinker indikerer det at
vannkretsen ikke er aktivert for vifteventilasjon.
	Avfukting. Se lampeggiante indica la mancanza di consenso per la
deumidificazione; con simbolo acceso fisso indica invece che tale
funzione è attiva
	Økonomifunksjonen aktivert
	Alarm aktivert
	Minimumstemperaturkontroll

HOVEDFUNKSJONER OG EGENSKAPER:

	ventil åpen
> Justering av lufttemperaturen ved hjelp av automatisk variasjon av
viftehastigheten;
> Regulering av lufttemperaturen ved hjelp av på-av funksjonen for viften
(viften kjører med fast hastighet),
> Kontroll av På-Av eller trinnløs justering for to- eller firerørs systemer,
> Kontroll av varmeelementet for ekstra oppvarming.
> Skifting mellom kjøling/oppvarming i følgende modi:
- lokal manuell skifting
- fjernstyrt, manuell (sentralisert);
- automatisk, avhengig av vanntemperaturen
- automatisk, avhengig av lufttemperaturen
> Avfuktingsfunksjon
> Seriell kommunikasjon

	varmeelement: Hvis symbolet blinker betyr det at varmeelementet
er på; hvis det lyser stadig betyr det bare at varmelementet er
valgt.
	seriell kommunikasjon aktiv. Blinkende symbol indikerer at
controlleren er i Remote C status (Ergo-LARGE løsning) eller er
master i et SMALL nettverk

Ytterligere funksjoner omfatter
> spenningsfri kontakt for ekstern aktivering (det vil si vinduskontakt for
fjernstyring av PÅ/AV, brukssensor etc.) som kan aktivere ordinær drift av
enheten (kontaktstyring: se konfigurering av parameterne for kretskortet).
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MYCOMFORT MEDIUM
TASTATUR (SE FIGUR 4)
PÅ/AV knapp: Termostat PÅ/AV. Under prosedyren for endring av
	parameterne er det mulig å gå tilbake til normale driftsforhold
	Opp og Ned knapper: endring av innstillingen av temperaturen
på termostaten (Oppvarming:[5.0-30.0], Kjøling: [10.0-35.0]).
Under prosedyren for endring av parameterne brukes de for å
velge parameterne eller for å endre verdiene
	SEL knappen: i oppvarmingsmodus kan det elektriske
varmeelementet velges som hjelpefunksjon
Mode e knappen: velger mellom driftsmodusene Oppvarming/Kjøling
	Vifte knappen: velger driftshastighet

- 3: DIN1 = Øko		 DIN2 = - 4: DIN1 = Sommer/Vinter DIN2 = På/Av
- 5: DIN1 = Øko		 DIN2 = På/Av
- 6: DIN1 = Sommer/Vinter DIN2 = Øko
> P06 =	logikk for bruk av digital input 1:
- 0: [åpen/lukket] = [Kjøling/Oppvarming] = [-/ØKO]
- 1: [åpen/lukket] = [Kjøling/Oppvarming] = [ØKO/-]
> P07 =	logikk for bruk av digital input 2:
- 0: [åpen/lukket] = [AV/PÅ] = [-/ØKO]
- 1: [åpen/lukket] = [På/Av] = [ØKO/-]
> P08 =	Eksternt plassert fuktighetssensor
- 0: ikke tilgjengelig
- 1: tilgjengelig
Basert på settverdi vil den tilhørende føleralarmen bli aktivert.

PROSEDYRE FOR KONFIGURERING AV PARAMETRENE

EC knappen: valg av Økonomimodus

> Slå termostaten AV/OFF

AKTIVE KNAPPEKOMBINASJONER
￼
Med termostaten AV: tilgang til konfigurasjonsprosedyren for parameterne
Med termotaten PÅ: visning av gjeldende vanntemperatur
￼
Valg av funksjonen for Minimum lufttemperatur
> Trykk på

￼

knappene samtidig

valg av avfuktingsfunksjonen

KONFIGURERING AV KRETSKORTET
Kretskortet kan konfigureres i henhold til typen enhet/system som skal styres
ved å endre noen av parameterne.

nivåindikasjon:
001 = passordadgang

PARAMETERLISTE
> P00 =	konfigurering av controlleren (se "Tilgjengelige konfigurasjoner") for
å velge typen enhet som skal styres.
> Bruk knappene
for å endre de viste verdiene opp til
> P01 =	type controllerinstallasjon
.
passordverdien "10" og trykk
- 000: på enheten
Hvis det er korrekt vil du ha tilgang til parametrene
- 001: veggmontert
> P02 =	Modbus-adresse (for å endre denne parameteren til å bli aktiv (bortsett
fra i tilfelle av intern overføring mellom slaveverdier) må strømtilførselen
brytes og slås på igjen ved slutten av programmeringen)
Verdien av den valgte
- 0: seriell kommunikasjon deaktivert
parameteren
nivåindikasjon:
- 1-247: Slave
Valgt parameter P...
002 = legg inn
- 255: Master
parameter
> P03 =	nøytral zone [20-50°C/10]; parameter som brukes i tilfeller med
konfigurasjoner med automatisk endring mellom kjøling/oppvarming
i forhold til lufttemperatur.
> Bruk knappene
for å rulle de ulike parameterne
> P04 =	vannsensor
(Se "Parameterliste" som er beskrevet over)
- 0: ikke tilgjengelig
for å bekrefte endringen av parameter (verdien vil begynne
>
Trykk på
- 1: tilgjengelig
Basert på settverdien vil sensoralarmen og funksjonen til varmeelementet
å blinke)
bli kontrollert
> P05 =	Konfigurasjonslogikk for bruk av digitale inpit 1 og 2:
- 0: DIN1 = -		 DIN2 = nivåindikasjon:
- 1: DIN1 = -		 DIN2 = PåAv
003 = rediger parameter
- 2: DIN1 = Sommer/Vinter DIN2 = -
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NO

MYCOMFORT MEDIUM
PROSEDYRE FOR KONFIGURERING AV
PARAMETRENE
> Bruk knappene
> Trykk på
endringen

007

for å endre verdien

for å lagre den nye verdiinnstillingen eller

> Systemrør: 2
> Ventil: NEI
> Varmeelement: JA
> Viftehastighet: 3
> Bryter for Sommer/vinter-innstilling: LOKAL MANUELL

for å avbryte

NO > Etter å ha fullført endringen av de aktuelle parameterne trykker du på

for

å gå ut av prosedyren

008

NB: parameterkonfigurasjonsfasen har begrenset varighet. Så snart en bestemt
tid er gått (om lag 2 minutter) vil termostaten gå tilbake til Av status og bare > Systemrør: 2
de endringene som er lagret vil bli opprettholdt.
> Ventil: NEI
Varmeelement: JA
TILGJENGELIGE KONFIGURASJONER (PARAMETER POO) >
> Viftehastighet: 3
LCD controlleren kan konfigureres på ulike måter avhengig av typen > Bryter for Sommer/vinter-innstilling: FJERNKONTROLL MANUELL
system. Du kan få tilgang til ulike konfigurasjoner via P00 parameteren (se
konfigurasjonsprosedyren for controller-parametere).

009

> Systemrør: 2
> Ventil: NEI
> Varmeelement: JA
> Viftehastighet: 4
> Bryter for Sommer/vinter-innstilling: AUTOMATISK LUFTSIDE

001
> Systemrør: 2
> Ventil: NEI
> Varmeelement: NEI
> Viftehastighet: 3
> Bryter for Sommer/vinter-innstilling: LOKAL MANUELL

010

002

> Systemrør: 2
> Ventil: NEI
> Varmeelement: JA
> Viftehastighet: 4
> Bryter for Sommer/vinter-innstilling: LOKAL MANUELL

> Systemrør: 2
> Ventil: NEI
> Varmeelement: NEI
> Viftehastighet: 3
> Bryter for Sommer/vinter-innstilling: FJERNKONTROLL MANUELL

011

003

> Systemrør: 2
> Ventil: NEI
> Varmeelement: JA
> Viftehastighet: 4
> Bryter for Sommer/vinter-innstilling: FJERNKONTROLL MANUELL

> Systemrør: 2
> Ventil: NEI
> Varmeelement: NEI
> Viftehastighet: 3
> Bryter for Sommer/vinter-innstilling: AUTOMATISK VANNSIDEN

012

004

> Systemrør: 2
> Ventil: NEI
> Varmeelement: JA
> Viftehastighet: 4
> Bryter for Sommer/vinter-innstilling: AUTOMATISK VANNSIDEN

> Systemrør: 2
> Ventil: NEI
> Varmeelement: NEI
> Viftehastighet: 4
> Bryter for Sommer/vinter-innstilling: LOKAL MANUELL

013

005

> Systemrør: 2
> Ventil: 2-3 VEIS
> Varmeelement: NEI
> Viftehastighet: 3
> Bryter for Sommer/vinter-innstilling: LOKAL MANUELL

> Systemrør: 2
> Ventil: NEI
> Varmeelement: NEI
> Viftehastighet: 4
> Bryter for Sommer/vinter-innstilling: FJERNKONTROLL MANUELL

014

006

> Systemrør: 2
> Ventil: 2-3 VEIS
> Varmeelement: NEI
> Viftehastighet: 3
> Bryter for Sommer/vinter-innstilling: FJERNKONTROLL MANUELL

> Systemrør: 2
> Ventil: NEI
> Varmeelement: NEI
> Viftehastighet: 4
> Bryter for Sommer/vinter-innstilling: AUTOMATISK VANNSIDEN
FC66002605 - rev. 00
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MYCOMFORT MEDIUM
TILGJENGELIGE KONFIGURASJONER (PARAMETER POO)

015

023

> Systemrør: 2
> Ventil: 2-3 VEIS
> Varmeelement: NEI
> Viftehastighet: 3
> Bryter for Sommer/vinter-innstilling: AUTOMATISK VANNSIDEN

> Systemrør: 2
> Ventil: 3-VEIS
> Varmeelement: JA
> Viftehastighet: 4
> Bryter for Sommer/vinter-innstilling: FJERNKONTROLL MANUELL

016

024

> Systemrør: 2
> Ventil: 2-3 VEIS
> Varmeelement: NEI
> Viftehastighet: 4
> Bryter for Sommer/vinter-innstilling: LOKAL MANUELL

· Systemrør: 4
· Ventil: 3-VEIS
· Varmeelement: JA
· Viftehastighet: 4
· Bryter for Sommer/vinter-innstilling: AUTOMATISK LUFTSIDE

017

025

> Systemrør: 2
> Ventil: 2-3 VEIS
> Varmeelement: NEI
> Viftehastighet: 4
> Bryter for Sommer/vinter-innstilling: FJERNKONTROLL MANUELL

> Systemrør: 4
> Ventil: NEI
> Varmeelement: NEI
> Viftehastighet: 3
> Bryter for Sommer/vinter-innstilling: LOKAL MANUELL

018

026

> Systemrør: 2
> Ventil: 2-3 VEIS
> Varmeelement: NEI
> Viftehastighet: 4
> Bryter for Sommer/vinter-innstilling: AUTOMATISK VANNSIDEN

> Systemrør: 4
> Ventil: NEI
> Varmeelement: NEI
> Viftehastighet: 3
> Bryter for Sommer/vinter-innstilling: FJERNKONTROLL MANUELL

019

027

> Systemrør: 2
> Ventil: 3-VEIS
> Varmeelement: JA
> Viftehastighet: 3
> Bryter for Sommer/vinter-innstilling: LOKAL MANUELL

> Systemrør: 4
> Ventil: NEI
> Varmeelement: NEI
> Viftehastighet: 3
> Bryter for Sommer/vinter-innstilling: AUTOMATISK LUFTSIDE

020

028

> Systemrør: 2
> Ventil: 3-VEIS
> Varmeelement: JA
> Viftehastighet: 3
> Bryter for Sommer/vinter-innstilling: FJERNKONTROLL MANUELL

> Systemrør: 4
> Ventil: NEI
> Varmeelement: NEI
> Viftehastighet: 4
> Bryter for Sommer/vinter-innstilling: LOKAL MANUELL

021

029

· Systemrør: 2
· Ventil: 3-VEIS
· Varmeelement: JA
· Viftehastighet: 3
· Bryter for Sommer/vinter-innstilling: AUTOMATISK LUFTSIDE

> Systemrør: 4
> Ventil: NEI
> Varmeelement: NEI
> Viftehastighet: 4
> Bryter for Sommer/vinter-innstilling: FJERNKONTROLL MANUELL

022

030

> Systemrør: 2
> Ventil: 3-VEIS
> Varmeelement: JA
> Viftehastighet: 4
> Bryter for Sommer/vinter-innstilling: LOKAL MANUELL

> Systemrør: 4
> Ventil: NEI
> Varmeelement: NEI
> Viftehastighet: 4
> Bryter for Sommer/vinter-innstilling: AUTOMATISK LUFTSIDE
9					

FC66002605 - rev. 00

È severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo manuale / All kopiering, helt eller delvis, av denne håndboken er strengt forbudt

NO

MYCOMFORT MEDIUM
TILGJENGELIGE KONFIGURASJONER (PARAMETER POO) SERIELL KOMMUNIKASJON

031

Tilkobling til RS48S kommunikasjonsnettverk
Kommunikasjonsnettverket (bus-type) bygger på en enkel skjermet 2-lederkabel
direkte koblet til RS48S serielle porter på controllerne (terminalene A, B og GND).
"For nettverket skal kabel AWG 24 brukes (diameter 0,511 mm)"

> Systemrør: 4
> Ventil: 2-3 VEIS
> Varmeelement: NEI
NO > Viftehastighet: 3
> Bryter for Sommer/vinter-innstilling: LOKAL MANUELL

Kommunikasjonsnettverket må ha følgende generelle struktur (figur 5):
Figur 5 (1)
Felles=skjerming
Figur 5 (2)
RS232-RS48S Konverter
Figur 5 (3)
Trekk opp
Figur 5 (4)
Trekk ned
Figur 5 (5)
Terminering

032
> Systemrør: 4
> Ventil: 2-3 VEIS
> Varmeelement: NEI
> Viftehastighet: 3
> Bryter for Sommer/vinter-innstilling: FJERNKONTROLL MANUELL

der LT representerer termineringsmotstanden i hver ende av nettverket.
NB:
(1) Pass på polariteten ved tilkoblingen: angitt med A(-) og B(+)
(2) Unngå jordingssløyfer /jordingsskjerming i bare en ende)

033

"ERGO LARGE" løsning FIGUR 6
I tilfeller med "LARGE" løsningen utføres masterfunksjonen av PC-en der ERGO
overvåkingsprogramvaren er installert. Denne PC-en kobles til nettverket via en
RS232-RS48S konverter som gir strøm til nettverket.
Figur 6 (1) RS232-RS4854 (USB-RS485) konverter

> Systemrør: 4
> Ventil: 2-3 VEIS
> Varmeelement: NEI
> Viftehastighet: 3
> Bryter for Sommer/vinter-innstilling: AUTOMATISK LUFTSIDE

Hvis den serielle konverteren som følger med brukes må det kobles til en
termineringsmotstand (120 Ohm) på den siste utstyrsinstallasjonen i busnettverket i og med at en finnes allerede i selve konverteren.

034

"ERGO SMALL" løsning
I tilfeller med "SMALL" løsning må det installeres en termineringsmotstand på
begge controllerne i ytterendene av nettverket.

> Systemrør: 4
> Ventil: 2-3 VEIS
> Varmeelement: NEI
> Viftehastighet: 4
> Bryter for Sommer/vinter-innstilling: LOKAL MANUELL

FORSLAG TIL NETTVERKSLØSNING (FIGUR 7)
Figur 7 (T1) Terminal 1
Figur 7 (T2) Terminal 2
Figur 7 (T3) Terminal 3
Figur 7 (TN) Terminal N
Figur 7 (A) RS232-RS4854 konverter
Figur 7 (B) Sekundære grener (L < 20m)
Figur 7 (C) Hovedgrenen i nettverket (L < 1000m)

035
> Systemrør: 4
> Ventil: 2-3 VEIS
> Varmeelement: NEI
> Viftehastighet: 4
> Bryter for Sommer/vinter-innstilling: FJERNKONTROLL MANUELL

ADVARSEL:
> Maksimum lengde på hovedgrenen: 1000 m
> Maksimum lengde på hver sekundærgren: 20 m

036
> Systemrør: 4
> Ventil: 2-3 VEIS
> Varmeelement: NEI
> Viftehastighet: 4
> Bryter for Sommer/vinter-innstilling: AUTOMATISK LUFTSIDE

ADVARSEL:
> Bruk skjermet kabel AWG24

037

Hvis det er flere nivåer som skal kobles må det settes opp en ENKELT HOVEDGREN
for å garantere et nettverk av bus-typen (se figur 8):
Figur 8 (T1)
Terminal 1
Figur 8 (T2)
Terminal 2
Figur 8 (T3)
Terminal 3
Figur 8 (T4)
Terminal 4
Figur 8 (TN)
Terminal N
Figur 8 (TN + 1)
Terminal N + 1
Figur 8 (A)		
1. nivå i hovedgrenen
Figur 8 (B)		
2.nivå
Figur 8 (C)		
2. nivå i hovedgrenen
Figur 8 (D)		
Sekundære grener (L < 20m)
Figur 8 (E)		
RS232-RS4854 Konverter

ADVARSEL:
> Fargebruk foreslått for kommunikasjonsnettverket: A (-) brun; B (+) gul

> Systemrør: 4
> Ventil: NEI
> Varmeelement: JA
> Viftehastighet: 3
> Bryter for Sommer/vinter-innstilling: LOKAL MANUELL

038
> Systemrør: 4
> Ventil: NEI
> Varmeelement: JA
> Viftehastighet: 4
> Bryter for Sommer/vinter-innstilling: LOKAL MANUELL
FC66002605 - rev. 00
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MYCOMFORT MEDIUM
STYRINGSSYSTEM

- Med 4-trinns hastighetskonfigurasjoner
der:
sm = ekstra lav hastighet
1 = lav hastighet
2 = medium hastighet
3 = maksimum hastighet

SKIFT MELLOM KJØLING/OPPVARMING
Det er fire styringssystemer for å velge driftsmodi for termostaten i samsvar med
konfigurasjonsinnstillingen for controlleren:
> Lokal: brukervalg foretatt ved hjelp av knappen
> Fjernstyrt: avhenger av status for Digital Input 1 (kontakt med
styringssystemet: se konfigurasjonsparameterne på kortet)

:

NO

KJØLING

> Avhengig av vanntemperaturen
Sommer

Lufttemperatur
Vinter
Vanntemperatur
OPPVARMING

NB: hvis det er installert vannsensoralarm går controlleren tilbake til Lokal modus
midlertidig.
> avhengig av lufttemperaturen

Lufttemperatur

NB: i tilfeller med 4-trinns konfigurasjon og ventil endres ventilasjonen i
oppvarmingsmodus med 0,5°C for å gi rom for en naturlig konveksjonsfase

Sommer
Vinter

Lufttemperatur

>
Ekstra lav hastighet Kan bare velges med 4-trinns konfigurasjon.
Fungerer bare med svært lav hastighet.

Der:
> Set er temperaturinnstillingen som vist med pilene
> ZN er den nøytrale sonen (parameter P03)
Termostatens

driftsmodus

(kjøling) og

angis

på

displayet

>
ved

Lav hastighet

>

Medium hastighet

symbolene >

Høy hastighet

NB: I tilfeller med fast hastighet vil viften på/av-styring tilsvare den automatiske
styringen.

(oppvarming).

VENTILASJON

VANNKONTROLL

Controlleren kan styre innedeler med 3 eller 4 viftehastigheter
SLIK VELGER DU VIFTEHASTIGHETER
Ved å bruke Vifte
knappen er det mulig å velge følgende hastigheter:
> Automatisk ventilasjon: avhengig av den innstilte temperaturen og rommets
lufttemperatur.
- Med 3-trinns hastighetskonfigurasjoner
:
der:
1 = lav hastighet
2 = medium hastighet
3 = maksimum hastighet
KJØLING

> INGEN SYNBOLER: Viftedrift deaktivert. Kan bare velges i oppvarmingsmodus
og med 4-trinns konfigurasjon. Innedelen fungerer da bare med naturlig
konveksjon.

Ventilasjonsfunksjonen avhenger av systemets vanntemperaturkontroll. På
grunnlag av driftsmodus vil ulike oppvarmings- eller kjøleterskler bli aktivert.

KJØLING

Vanntemperatur

OPPVARMING

Vanntemperatur

Når termostaten ber om det vil fraværet av aktiveringssignalet bli angitt på
displayet med det blinkende symbolet for aktiv modus (
eller
)
OPPVARMING

Aktiveringssignalet bli ignorert:
> Hvis vannsensoren ikke er koblet til (P04 = 0) eller i alarmstatus på grunn av
at den er koblet fra
> I kjølemodus med 4-rørs konfigurasjoner
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MYCOMFORT MEDIUM
STYRINGSSYSTEM

VENTIL

TVUNGNE OVERSTYRINGER
Den normale styringen av viftefunksjonen vil bli ignorert i spesielle
overstyringssituasjoner som kan være nødvendige for å sikre korrekt styring av
temperaturen eller driften av enheten. Dette kan oppstå:
i kjølemodus:
NO > konfigurasjoner med innebygd controller (P01 = 0) og ventil:
minimumshastigheten vil bli opprettholdt selv når temperaturen er nådd.
> konfigurasjoner med innebygd controller og uten ventiler: etter 10 minutter
der viften ikke er i drift utføres det en 2 minutter lang rengjøring ved medium
hastighet for å sette luftsensoren i stand til å lese av romtemperaturen
korrekt.
I oppvarmingsmodus
> når varmeelementet er på: viften tvinges til å kjøre med medium hastighet
> så snart varmeelementet er slått av: det vil bli kjørt en 2 minutter lang
etterventileringssyklus på medium hastighet. (NB: denne syklusen vil bli
gjennomført selv hvis termostaten bli slått av eller hvis det skulle skiftes til
kjølemodus).

DISPLAY

230V controlleren kan styre 2- eller 3-veis På/Av type ventiler.
ÅPNING
Ventilåpningen kontrolleres med utgangspunkt i settpunktet for drift og settpunktet for lufttemperaturen
KJØLING

Lufttemperatur

OPPVARMING

Lufttemperatur

VANNKONTROLL
Kontroll av vanntemperaturen for å aktivere ventilåpningen er en funksjon som
bare gjelder konfigurasjoner med 3-veis ventiler og varmeelement.
I slike konfigurasjoner vil vanntemperaturen bli kontrollert i følgende tilfeller:
> Oppvarming med varmeelement: driften av varmeelementet setter i gang
viften; det er derfor nødvendig å forhindre at det går for kaldt vann gjennom
enheten.

Displayet viser viftestatus
> Ved blinking: viften er i standby-modus
> På, lyser fast: viften er på
> AV: viften er slått av slik at systemet virker ved naturlig konveksjon

Vanntemperatur

> Etterventilering når varmeelementet blir slått av: denne funksjonen vil bli
opprettholdt til den innstilte tiden er utløpt selv om driftsmodus blir endret.
Under etterventilering vil aktiveringssignalet for vanntemperatur sammenfalle
og viftehastighet (med indikasjon av "automatisk" styring hvis denne funksjonen
med det som angis for viftedrift:
er inkludert) aktivert eller valgt (når viften er i standby)
DISPLAY
>
Ekstra lav hastighet:
Angivelsen for aktiv ventil på displayet vil bli vist med symbolet
>

Lav hastighet

>

Medium hastighet

>

Høy hastighet

VARMEELEMENT
Det elektriske varmeelementet er en anordning som brukes for å yte støtte der
det er nødvendig i oppvarmingsmodus.
VALG
Hvis det er lagt til rette for det i konfigurasjonen kan varmeelementet velges i
oppvarmingsmodus ved å trykke på Sel
knappen

NB: hvis den aktive hastigheten er forskjellig fra en som er valgt av brukeren (i
AKTIVERING
tilfelle av tvungen overstyring), vil du ved å trykke på vifteknappen
en
gang få opp denne på skjermen; hvis du trykker en gang til vil det endre
denne innstillingen.

Lufttemperatur

Hvis bruken av varmeelementet velges av brukeren vil det bli aktivert etter signal
fra termostaten basert på romtemperaturen
NB: når denne funksjonen slås på vil det også aktivere viften
FC66002605 - rev. 00
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MYCOMFORT MEDIUM
VARMEELEMENT

DISPLAY
Displayet viser følgende informasjon

VANNKONTROLL

> Minimums temperaturkontroll valgt: symbolet
> Minimums temperaturkontroll aktivert: Defr indikasjon

OPPVARMING
PÅ

￼

AV

NO
Vanntemperatur

Aktivering av varmeelementet knyttes til vanntemperaturen. Styringssystemet
som gjelder dette er beskrevet under.
Aktiveringssignalet vil ikke bli gitt hvis vannsensoren ikke er montert eller er
koblet fra
DISPLAY
Displayet vil vise følgende informasjon
> varmelementet er valgt av brukeren:
stadig symbol
> a ktivt varmeelement:
blinkende symbol

AVFUKTING
Avfuktingsfunksjonen, som aktiveres i kjølemodus , aktiverer driften av
innedelen for å oppnå 10 % reduksjon av luftfuktigheten som finnes i rommet på
det tidspunktet funksjonen ble valgt.

ØKONOMI

VALG

Økonomifunksjonen korrigerer settpunktet med 2,5℃ og tvinger viften til å
kjøre på minimumshastighet for å redusere driften i enheten.
> Kjøling: settpunkt + 2,5°C
> Oppvarming: settpunkt -2,5°C

knappene. I fravær av vannføler (P04=0), eller hvis det er montert
en eksternt plassert fuktighetsføler i tilfeller der controlleren er montert direkte
på enheten (P08=0) vil denne valgmuligheten ikke være mulig. Hvis den velges
vil det ufølsomme området for automatisk skifting på luftsiden bli ført til 5°.

AKTIVERING
Denne funksjonen kan aktiveres ved å trykke på knappen

STYRING
Så snart den er valgt vil avfuktingsstyringen stille inn fuktighetsnivået slik
fuktighetsnivået er på tidspunktet da funksjonen ble valgt minus 10 %. Der
luftfuktigheten er mindre enn 40 % vil målnivået bli satt til 30 %.
Viften vil bli tvunget til å kjøre på lav hastighet eller hvis temperaturen er mye
høyere enn settpunktet, ved medium hastighet.

Avfuktingen kan velges/velges bort i Kjølemodus ved å trykke samtidig på ￼

DISPLAY
Økonomifunksjonen vises på displayet ved
hjelp av symbolet

Medium hastighet
Minimum hastighet

MINIMUMS TEMPERATURKONTROLL
For å føre fuktighet til settverdien vil viften (og ventilen, hvis montert) bli aktivert
Denne styringsfunksjonen gjør det mulig å opprettholde romtemperaturen og
selv om romtemperaturen allerede har nådd det programmerte settpunktet
hindre den i å falle for mye når temostaten er slått av ved å tvinge enheten inn i
(angitt på displayet ved symbol 3). Hvis romtemperaturen skulle falle for langt
oppvarmingsmodus hvis det skulle være nødvendig og så lenge det trengs.
under denne terskelen vil styring bli midlertidig deaktivert.
Hvis enheten er utstyrt med varmeelement vil det bare bli brukt hvis det har vært
valgt tidligere som en ressurs i oppvarmingsmodus.
VALG
Når termostaten er av kan du velge minimumstemperaturkontroll ved å trykke på
knappene
samtidig
Den samme knappekombinasjonen deaktiverer denne funksjonen.

Deaktivert

Lufttemperatur

VANNKONTROLL
AKTIVERING
Aktivering av avfuktingsfunksjonen knyttes til vanntemperaturen.
Hvis du velger denne kontrollfunksjonen vil enheten bli slått på når Styringssystemet som gjelder dette er beskrevet under
romtemperaturen faller under 9° C.

Vanntemperatur
Lufttemperatur

Når temperaturen overstiger 10°C går termostaten over i AV-status.
NB: Alle AV-kommandoer fra digitale inputs vil deaktivere denne funksjonen
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MYCOMFORT MEDIUM
AVFUKTING

MODBUS

VANNKONTROLL
Hvis aktiveringsforholdene ikke er tilstede vil avfuktingsfunksjonen bli midlertidig
deaktivert.
Det samme vil skje hvis sensoren er frakoblet.
NB: så snart målnivået for fuktighet er nådd eller controlleren slås av vil
NO avfuktingsfunksjonen bli valgt bort
DISPLAY
Displayet viser følgende informasjon:

Protokollen som er implementert i controlleren er Modbus RTU (9600, N, 8, 2)
på RS485
IMPLEMENTERTE FUNKSJONER
> 0x03 : Les holderegister
> 0x04 : Les input-register
> 0x10 : Skriv flere register
IMPLEMENTERTE UNNTAK
Unntakskode 02: Ugyldiggjør dataadresse

> Avfukting PÅ: symbolet lyser
LISTE OVER OVERVÅKINGSPARAMETERE
ADRESSE
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

> Avfuktingen er midlertidig deaktivert: blinkende symbol

ALARMER

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Denne kontrollen styrer to typer alarmer:
> Alvorlige alarmer: forårsaker tvungen deaktivering av termostaten
> Ikke alvorlige alarmer: forårsaker ikke tvungen deaktivering av termostaten,
men deaktiverer mulige kritiske funksjoner
ALVORLIGE ALARMER

REGISTER
Status
Hastigheter
Lufttemperatur
Luftfuktighet
Vanntemperatur
P00: Konfigurasjon
P05: Konfig. DIN
T. Aktivt settpunkt
T. Brukers settpunkt
LCD-versjon

TYPE
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

U.M.
[°C/10]
%
[°C/10]
[°C/10]
[°C/10]
-

Digital 1
Settpunkt - Kjøling
Settpunkt - Oppvarming
Minimumsettpunkt - Kjøling
Maksimumssettpunkt - Kjøling
Minimumsettpunkt - Oppvarming
Maksimumssettpunkt - Oppvarming
Hastigheter
Økonomikorreksjon

R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W

[°C/10]
[°C/10]
[°C/10]
[°C/10]
[°C/10]
[°C/10]
[°C/10]

BESKRIVELSE AV REGISTRE SOM BARE KAN LESES [R]
>“Staus” “REGISTER”

Alarmkode

H
> Kode 01 = feil i den eksterne lufttemperatursensoren (i tilfeller med innebygd
termostat)
> Kode 02 = feil i den interne lufttemperatursensoren (i tilfeller med veggmontert
termostat og frakoblet ekstern lufttemperatursensor)
IKKE ALVORLIGE ALARMER

Temostat AV

-

> Kode 03 = feil i vannsensoren
> Kode 04 = feil i den eksternt monterte fuktføleren (bare hvis det er montert
en ekstern temperaturføler)
> Kode 05 = feil i den interne fuktføleren
NB: alarmkoden vises bare når termostaten er slått av
FC66002605 - rev. 00

Bit 14

Bit 13

Bit 12

Bit 11

Bit 10

Bit 9

Bit 8

-

-

P04

Deum

P06

P07

DI2

DI1

Bit 7

Bit 6

Bit 5

Bit 4

Bit 3

Bit 2

Bit 1

Bit 0

Vh

Vc

Alarm

MinT

Øko

P01

S/W

På/Av

L

-

Termostat PÅ

Bit 15

-

På/Av: enhetsstatus (0: Av, 1=På)
S/W: driftsmodus (0: S=kjøling, 1:W= oppvarming)
P01: "på enhet/veggmontert" parameter
Eco: Økonomistyring aktiv
Min.T: Minimumstemperaturstyring er valgt
Alarm: generell alarmindikasjon (aktiveres når en av de styrte alarmene blir
aktivert)
Vc: status for digital output Vc
Vh: status for digital output Vh
DI1: logisk verdi av dig. input 1 (den fysiske statusen for inndataene avhenger
av den tilhørende styringen)
DI2: logisk verdi av dig. input 2 (den fysiske statusen for inndataene avhenger
av den tilhørende styringen)
P07: "DIN 2 logikk" parameter
P06: "DIN 1 logikk" parameter
Dehum: avfukting PÅ (0:nei, 1:ja)
P04: "vannføler montert" parameter
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MYCOMFORT MEDIUM
MODBUS

PROSEDYRE FOR SELVDIAGNOSE

> "SPEED" REGISTER: gjeldende driftshastighet for innedelen
- 0: vifte AV
- 1: ekstra lav hastighet
- 2: lav hastighet
- 3: medium hastighet
- 4: høy hastighet
> “LUFTTEMPERATUR” REGISTER: romtemperaturen lest av controlleren og
vist på displayet (NB: denne temperaturen tilsvarer avlesingen på den eksternt
plasserte føleren hvis controlleren er plassert på enheten eller avlesingen
fra den interne føleren i tilfeller med veggmontert controller og den eksternt
monterte føleren er koblet fra)
> "LUFTFUKTIGHET" REGISTER: rommets luftfuktighet lest av controlleren via
føleren koblet til den temperaturføleren som er i bruk
> "VANNTEMPERATUR" REGISTER: verdien lest av vannføleren (SW)
> "P00" register: "Controllerkonfigurasjon" parameter
> "T. ACTIVE SETPOINT" register: settpunktet som brukes for temperaturkontroll
> "T. USER SETPOINT" register: settpunktet som er programmert av brukeren (det
kan være forskjellig fra det aktive settpunktet på grunn av korreksjoner basert på
økonomistyring... eller bruk av settpunkt pålagt av overvåkingsprogramvaren)
> "LCD VERSION" register: definerer controllertype og programvareversjonen
som er installert (0xHHSS: HH: ASCII karakter; SS:sw versjon)

Denne prosedyren gjør det mulig å kontrollere de individuelle output-ene for
controller-funksjonen korrekt.
For å kjøre prosedyren følger du anvisningene under:
> Slå av termostaten

NO

knappene samtidig

> Trykk på

BESKRIVELSE AV LESE/SKRIVE REGISTRE [R/W]

01 nivå:
passordinngang

> “Digital 1” REGISTER:
H
Bit 15

Bit 14

Bit 13

Bit 12

Bit 11

Bit 10

Bit 9

Bit 8

En.Vel

En.Min/Max

En.Set

En.MinT

En.ECO

En.RE

En.S/W

En.On/Off

Bit 7

Bit 6

Bit 5

Bit 4

Bit 3

Bit 2

Bit 1

Bit 0

-

-

Lock

MinT

Øko

RE

S/W

På/Av

> Bruk
knappene for å endre verdien på displayet til du kommer til
passordet for selvdiagnose (030) og trykk på
.
Følgende skjermbilde kommer opp:

L

-

På/Av: På/Av via overvåkingssystemet
S/W: Modus stilt inn via overvåkingssystemet (0: Kjøling, 1: Oppvarming)
RE: valg av varmeelement via overvåkingssystemet
Eco: Økonomimodus PÅ via overvåkingssystemet
MinT.: Minimumsremperaturkontroll PÅ via overvåkingssystemet
Lock: tastalås (0: ulåst , 1: låst)
En.On/Off: aktivering av På/Av kontrollen via overvåkingssystemet
En.S/W: aktivering av moduskontrollen via overvåkingssystemet
En.RE: aktivering av valg av varmeelementfunksjonen via
overvåkingssystemet
En.ECO: aktivering av økonomimodusaktivering via overvåkingssystemet
En.MinT: aktivering av valg av Minimum Temperaturstyring via
overvåkingssystemet
En.Set: aktivering av tvungen overstyring av settpunkt via
overvåkingssystemet
En.Min/Max: aktivering av settpunktterskler for overvåkingssystemet
En.Vel: aktivering av valg av viftehastighet for overvåkingssystemet

> Trykk på
hverandre.

knappen for å skifte mellom de ulike termostat-output-ene etter

symbol

> “SETPOINT - COOLING” register: settpunkt lagt inn av overvåkingssystemet
for Kjølemodus
> “SETPOINT - HEATING” register: settpunkt lagt inn av overvåkingssystemet
for Oppvarmingsmodus
> “MINIMUM SETPOINT - COOL.” register: nedre grense for settpunktet i
kjølemodus
> “MAXIMUM SETPOINT - COOL.” register: øvre grense for settpunktet i
kjølemodus
> “MINIMUM SETPOINT - HEAT.” register: nedre grense for settpunktet i
oppvarmingsmodus
> “MAXIMUM SETPOINT - HEAT.” register: øvre grense for settpunktet i
oppvarmingsmodus
> “SPEED” register: valg av viftehastighet via overvåkingssystemet
> “ECONOMY CORRECTION” Register: korrigering av settpunkt når
økonomimodus legges inn av driftsleder (denne korrigeringen er et tall som
trekkes fra eller legges til settpunktet basert på driftsmodus)

Aktivering

Terminaler

Ekstra lav hastighet

N-V10

Minimum hastighet

N-V1

Medium hastighet

N-V2

Maks hastighet

N-V3

Ventil

N-Vc

Varmeelement
Andre ventil

intet symbol

N-Vh

ingen aktive utdata

Utdataene fra den elektroniske controlleren kan kontrolleres hver for seg ved å
observere de respektive komponentene (ventil, vifte...) eller ved å verifisere om
det 230V spenning på de aktuelle terminalene.
> F or å gå ut av selvdiagnoseprosedyren trykker du
termostaten automatisk gå ut uansett).
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MYCOMFORT MEDIUM
ELEKTRONIKKORT (FIGUR 9)
der:

NO

Konfigureringstabeller/Skjema
KONFIG.

Vc

Ventil

Vh

Varmeventil/varmeelement

V0

Ekstra lav hastighet

V1

Lav hastighet.

V2

Medium hastighet

V3

Høy hastighet

N

Nøytral

L

Fase

PE

Jord

01-02-03

ENHET

SKJEMA

AREO

AP66000606

CSW

WC66000079

ESTRO

FC66002554

FLAT
UTN

04-05-06

FC66002551
UT66000889
UT66000888

WH

FC66002556

2X1

FC66002552

PWN

UT66000887

ESTRO

FC66002555
UT66000892

A-B-GND (jord)

RS 485

SU

Eksternt plassert fuktighetssensor

SW

Vannsensor

SA

Eksternt plassert luftføler

DI1

Dig.1 input

Cl12

DI1-2 Felles

DI2

Dig. 2 input

07-08-09

UTN

UT66000894
UT66000891
UT66000893

10-11-12

13-14-15

PWN

UT66000890

CSW

WC66000079

ESTRO

FC66002554

FLAT
UTN

NB:
> For strømtilkobling må det brukes kabler med tverrsnitt på 2 mm2
> For digitale input brukes AWG 24 kabel
> For forlengelse av sensorer og RS485 brukes AWG 24 skjermet kabel

WH
16-17-18

FC66002551
UT66000889
UT66000888
FC66002556

2X1

FC66002552

PWN

UT66000887

ESTRO

FC66002555
UT66000892

KOBLINGSSKJEMA

19-20-21

UTN

(Se vedlagte koblingsskjema)

UT66000894
UT66000891
UT66000893

22-23-24

Enhetstabell/Skjema

PWN

UT66000890

AREO

AP66000606

KONFIGURERING

SKJEMA

CSW

WC66000079

4-5-6-16-17-18-

FC66002552

ESTRO

FC66002554

-

28-29-30-34-35-36

FC66002553

AREO

-

1-2-3-25-26-27

AP66000606

CSW

-

1-2-3-13-14-15-25-26-27-31-32-33

WC66000079

1-2-3-13-14-15-25-26-27-31-32-33

FC66002554

-

7-8-9-19-20-21-37

FC66002555

-

1-2-3-13-14-15-25-26-27-31-32-33

FC66002551

ENHET
2X1

ESTRO
FLAT
PWN

TYPE

KP

UTN
WH
28-29-30

FC66002551
UT66000889
UT66000888
FC66002556

2X1

FC66002553

PWN

UT66000887

UT66000887

10-11-12-22-23-24-38

UT66000890

CSW

WC66000079

1-2-3-13-14-15-25-26-27-31-32-33

UT66000889

ESTRO

FC66002554

7-8-9-19-20-21-37

UT66000892

7-8-9-19-20-21-37

UT66000894

1-2-3-13-14-15-25-26-27-31-32-33

UT66000888

7-8-9-19-20-21-37

UT66000891

30 3-FASE

7-8-9-19-20-21-37

UT66000893
FC66002556

2/22 3-FASE
30

WH

FLAT

4-5-6-16-17-18-28-29-30-34-35-36
06/22

UTN

25-26-27

-

1-2-3-13-14-15-25-26-27

2X1

-

ESTRO

-

FLAT

-

UTN

-

AREO

-

CSW
PWN
WH

-

FC66002605 - rev. 00

-

31-32-33

FLAT
UTN

34-35-36

FC66002551
UT66000889
UT66000888

2X1

FC66002553

PWN

UT66000887

ESTRO

FC66002555
UT66000892

FC66002557

37

UTN

UT66000894
UT66000891
UT66000893

38

C66002558

PWN

UT66000890

-
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MYCOMFORT MEDIUM
KOBLINGSSKJEMA

INSTALLASJON AV VEGGMONTERT CONTROLLER

Oversikt over symboler som brukes i koblingsskjemaene:

NB: for veggmontering av controlleren anbefaler vi at det benyttes en elektrisk
boks bak controlleren for å gi plass til kablene.

Vo

Ekstra lav hastighet

V1

Minimum hastighet

V2

Medium hastighet

V3

Maks hastighet

L

Fase

PE

Jord

N

Nøytral

RE

Varmeelement

SW

Vannsensor

SA

Luftsensor

SU

Luftfuktighetsføler

BK

Svart (Maks. hastighet)

BU

Blå (Medium hastighet)

RD

Rød (Ekstra lav hastighet)

WH

Hvit (felles)

GY

Grå

BN

Brun (minimumshastighet)

GN

Grønn

YE

Gul

MS

Mikrobryter for spjeldet

DI1

Digital 1 input

DI2

Digital 2 input

Driftstemperatur

I området 0-50°C

Digital input felles

Oppbevaringstemperatur

I området -10-60°C

CI2

NB: Før installasjonen må beskyttelsesfilmen fjernes fra displayet; fjerning av
filmen kan forårsake at det oppstår mørke streker på displayet, men disse vil
forsvinne etter noen sekunder og er ikke et tegn på at controlleren er defekt. NO
INSTRUKSJONER FOR VEGGMONTERING
1. Fjern festeskruene fra controlleren (FIGUR 10).
2. Hvis du ikke bruker en 503 elektrisk boks må du føre kablene gjennom
bunnen av controlleren og bruke hullene som er tiltenkt som feste
(FIGUR 11).
3. Forøvrig må du bore huller i veggen der du ønsker å montere controlleren
slik at de stemmer med festehullene (5x8mm) på baksiden av controlleren;
før ledningene gjennom hullet i bunnen og skru den til veggen (forboret)
(FIGUR 12).
4. Foreta de elektriske tilkoblingene i innedelens koblingsboks i henhold til
koblingsskjemaet.
5. Lukk controllerboksen og fest den med skruene som følger med slik det er
beskrevet i punkt 1.

TEKNISKE DATA
90-250Vac 50/60Hz
Strømforsyning

Treg sikring 500mA

NO 5A @ 240V (Resistivt)

A/B/GND (jord) RS 485
F

Sikring (leveres ikke med)

IL

Kretsbryter (leveres ikke med)

CN

Koblingsboks

RHC

Fjernvelger for oppvarming/kjøling

EXT

Ekstern kontakt for PÅ/AV

KP

Kretskort for kontroll av 4 innedeler

IPM

Kretskort for UTN-enheter

M

Viftemotor

VHC

Solenoidventil - Kjøling/Oppvarming

VC

Solenoidventil - Kjøling

VH

Solenoidventil - Oppvarming

TSA

Automatisk sikkerhetstermostat

TSM

Sikring

SC

Koblingsboks

.....

Elektriske koblinger som må utføres av installatør

ØKONOMI

COMFORT / ECONOMY ekstrent plassert valgbryter

Elektrisk inngang 8W

Relé

Isolasjon: coil-kontaktavstand 8mm
4000V coil-relé dielektrisk
Maks omgivelsestemperatur 105°C

Tilkobling

250V 10A
Ren kontakt

Digitale input

Lukkestrøm 2mA
Maks lukkemotstand 50 Ohm

Analoge input

Temperatur- og luftfuktighetsfølere

Utgangseffekt

Relé (se over)

Temperatursensorer
Luftfuktighetsføler

NTC sensorer 10K Ohm @25°C
I området -25-100°C
Resistiv type føler
Virkeområde 20-90 % RH
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