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Rettsbeskyttelse
Denne monterings- og brukerveiledningen er i alle deler rettslig
beskyttet. Enhver bruk beskyttet av copyright må ha godkjennelse fra
firmaet De Dietrich. Dette gjelder særlig mangfoldiggjørelse /
kopiering, oversettelse, mikrofilming og innmating i elektroniske
systemer.

Viktig å legge merke til
Tekstene og tegningene i denne veiledningen er utarbeidet med
største omhu og etter beste evne. Da det aldri er mulig å utelukke feil,
vil vi gjerne henvise til følgende:
Dine prosjekter må være fullstendig basert på egne beregninger og
planer, og bli utført ifølge gjeldende normer og DIN-forskrifter. Vi
fraskriver oss ansvaret for at tegningene og tekstene i denne
veiledningen er komplette, de tjener bare som eksempler. Hvis
beskrivelsene i veiledningen blir brukt under montering eller bruk av
utstyret, skjer dette på brukerens egen risiko. Utgiveren av
veiledningen er ikke ansvarlig for ufullstendige eller feilaktige
opplysninger, eller for skader som eventuelt kan oppstå på grunn av
dette.
Forbehold mot tekniske endringer.

Sikkerhetsinstruksjoner
Les nøye igjennom følgende instruksjoner om monteringen og
igangsettingen før du tar kjelen i bruk. Derved unngår du skader på
anlegget, som kan oppstå ved feilaktig bruk. Monteringen må
tilpasses de bygningsmessige forhold. Installasjonen og driften må
skje etter anerkjente tekniske regler. De gjeldende
sikkerhetsbestemmelsene i DIN, DIN EN, DVGW, TRF og VDE må
overholdes. Arbeidstilsynets forskrifter for å unngå skader må bli
fulgt. Feil bruk eller ulovelig endringer av installasjonen vil ikke gi
noen rett til reklamasjon.
Rommet for plassering
Rommet for plassering må tilfredsstille betingelsene i veiledningen
DIETRISOL.
Inngrep på apparatet
Montering, første igangsetting, vedlikehold og reparasjoner må
utføres av autoriserte fagfolk (fra firmaer for fyringsanlegg eller
installatører)(EN 50 110, del 1 og VDE 100, del 10). Før det settes
igang arbeider på utstyr/varmeanlegg må strømtilførselen sjaltes ut
(f.eks ved hjelp av de aktuelle sikringene eller hovedbryteren).
Strømmen må bli sjaltet ut ved hjelp av en strømbryter, som samtidig
bryter strømmen fra nettet til alle ikke jordete ledninger, med en
kontaktavstand på 3 mm. Ved arbeider som krever at regulatoren må
åpnes, må det kontrolleres at det ikke vil skje noen statiske
utladninger.
Reparasjonsarbeider
Reparasjonsarbeider på deler med sikkerhetstekniske funksjoner er
ikke tillatt.
Oppstart
Oppstart av anlegget må utføres av anleggets fabrikant eller av en av
ham godkjent spesialist. De målte verdiene må noteres i en protokoll.
Informasjon til brukeren
Fabrikanten av anlegget må overlevere brukerveiledningen til
brukeren, og forklare ham hvordan anlegget arbeider.
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1. Beskrivelse
1 Beskrivelse

De nye SOLAR Dietrisol er utstyrt med AUTO reguleringer av type Diemasol. Det dreier seg om intelligente, selvstendig arbeidende solar-
regulatorer, som ut fra tank-temperaturene og solpanel-temperaturene oppretter et optimalt, gjennomtenkt regulerings-system (matched-flow)
for det aktuelle anlegget. Solpanelanlegg utstyrt med Diemasol regulator må, etter at de er spylt og fylt opp, trenger ikke å bli ytterligere regulert.

1.1 Solar-regulator Diemasol A

SOLAR Diemasol A regulerer et solpanelanlegg Dietrisol (en enkelt
preparator) ved hjelp av en integrert veksler. SOLAR Diemasol A er
konstruert for solpanelsystemer for produksjon av varmt tappevann
(CES).
Regulatoren Diemasol A regulerer solpanelanlegg med
varmeunderstøttelse (uten) ved hjelp av preparatorene type DC eller
PS, og på grunnlag av temperaturen i returløpet. For optimering av
operasjonen til en SSC anbefaler vi at det blir brukt en Diemasol B
eller Diemasol C.
Foruten til Dietrisol kan solar-regulatoren Diemasol A brukes til andre
systemer.

1.2 Tekniske data

Hus: ABS
Beskyttelses-type: IP 20 / DIN 40050
Romtemperatur: 0 ... 40 °C
Dimensjoner: 172 x 110 x 46 mm
Installasjon: Veggmontering, innbygging i et kontrollpanel er mulig
Display: LCD, multifunksjons kombinasjons-display med 8
pictoprogrammer, 2 2-bokstavers tekstfelt og 7 24-fargete
segmentanvisninger, og i tillegg en 2-farget lysdiode
Betjening: Med 3 taster på husets frontpanel
Lagrings-temperatur: -20 ... +70 °C
Måleområde: -40 ... +250 °C
Innganger: 3 temperaturfølere Pt1000
Utganger: 1 utgang halvleder-rélé
Maks. total sjaltestrøm: 4 A - 250 V 
Strømforsyning: 210 ... 250 V (AC), 50 ... 60 Hz
Forbruk: ca. 2 VA
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2. For anlegget
2 For anlegget

Før huset blir åpnet må enheten være gjort strømløs.

1. Skru ut Philipsskruen i dekslet og ta det av huset ved å trekke
dette nedover.

2. Avmerk det øvre monteringspunktet på veggen og sett inn den
medleverte pluggen med den tilhørende skruen.

3. Heng huset opp i det øvre festepunktet. Marker det undre
festepunktet på veggen (hullavstand 130 mm, se baksiden på
sokkelen). Sett så inn den undre pluggen.

4. Heng huset opp i det øvre monteringspunkten og fest det med
den undre skruen.

2.1 Elektrisk tilkopling

Regulatoren må få innkommende signaler gjennom en ekstern
vernebryter (siste trinn !) med en spenning på 210 ... 250 volt (50 ...
60 Hz). Ledningene festes i koblingsboksen med skruer beregnet for
dette formål.
Regulatoren er utstyrt med et rélé, som komponentene er koplet til.
• Relé - Elektronisk pumpe

18 = Kabel R1
17 = Nøytral N
13 = Jord-tilkopling 

Temperaturfølerne (S1 til S3) skal koples til følgende klemmer
(polene kan skiftes om hverandre):
S1: 1/2 = Føler for varmekilden (for eksempel: Temperaturføler på
solpanelet)
S2: 3/4  = Føler for varmemottaker (for eksempel: Temperaturføler
for lagertank)
S3: 5/6 = Føler valgfritt til forskjellige formål på S2for eksempel:
Føler for sentralvarme-retur).

Tilkopling til hovednettet gjøres på følgende klemmer:
19 = Nøytral N
20 = Fase L
12 = Jord-tilkopling .

Høyspente komponenter (farlige å berøre).

Elektostatiske utladninger kan føre til skader på elektroniske
komponenter.

- Monteringen må bare skje innendørs i tørre rom.
- Regulatoren må ikke plasseres på et sted hvor den kan

bli utsatt for magnetisme.
- Regulatoren må kunne koples fra systemet med en

sikrings-krets, som har en åpning mellom polene på
minst 3 mm, eller en sikrings-krets ifølge normen for
installasjonen. 

- Strømførende ledninger må legges separert fra
følerledningene i installasjonen.

1 Deksel
2 Lysdiode
3 Deksel
4 Alfanumerisk display
5 Trykknapper
6 Sokkel
7 Kabelklemmer
8 Bunnplate
9 Tilkoplinger
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2. For anlegget
2.1.1 Elektrisk tilkobling

3 Følertyper

Til Diemasol A regulatoren blir det bare brukt presisjons-
temperaturfølere modell Pt1000.
Anleggets effektivitet er i stor grad avhengig av følernes plassering
og tilstand. Temperaturen i solpanelet må måles med den føleren
som er plassert i dykkhylsen på solpanelet  (Se avsnittet om
montering av solpaneler). I en varmtvannbereder med integrert
varmeveksler må føleren plasseres på det dertil bestemte sted
underst i berederen. Hvis det blir brukt en ekstern varmeveksler, må
føleren plasseres i den undre delen på akkumulatortanken eller i
sekundærkretsens returløp. 
Leveransen av Diemasol A-regulatoren inneholder: 
- 2 dykkfølere

Følertypene FKP og FRP er teknisk like, og kan leveres i samme
utførelse. De skiller seg fra hverandre bare på grunn av
tilkoplingsledningen:
- FK: Følerledningen på 1.5 m, belagt med silikon er

motstandsdyktig mot variasjoner i klimaet og temperaturer på
solpanelet på -50 °C ... +180 °C.

- FR: 2.5 m lange fleksible oljeledninger for temperaturer på +5 °C
... +80 °C for akkumulatortanken.

De gjeldende sikkerhetsbestemmelsene i DIN, DIN EN, DVGW, TRF
og VDE må overholdes. Følerledningene er beregnet på meget lav
spenning ; de må ikke legges i kanaler sammen med andre ledninger,
som fører strøm med spenning på over 50 volt. Følerledningene kan
ha en lengde på opp til 100 m. Ledningens må ha et tverrsnitt på
1.5 mm2 (eller 0.75 mm2 for lengder opp til maksimum 50 m). For
viktige lengder eller ved bruk av kabelkanaler må ledningene legges
med så få og små buktninger som mulig. For dykkfølere må det
brukes dykkhylser.

For å hindre at det oppstår for høy spenning på solpanel-føleren
(f.eks. på grunn av en nærliggende lynavleder), anbefaler vi at
et overspenningsvern De Dietrich SP1 blir installert.
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4. Betjening og funksjon
4 Betjening og funksjon

4.1 Justeringsbrytere

Regulatoren styres bare med de 3 tastene, som er plassert under
displayet. 
Den høyre tasten (1) brukes til å gå over til neste meny eller til å øke
reguleringsverdiene. 
Med den venstre tasten (2) gås tilbake til forrige funksjonen.
Regulerings-parametrene blir anvist etter kanal-anvisningene. For å
komme til parametrene må den høyre tasten holdes trykket nede i 2
sekunder. Det begynner da med parameteret TC. Når displayet viser
et regulerings-parameter kommer anvisningen SET opp på
displayet. For å justere den anviste verdien trykkes den midtre tasten
3.
1. Ønsket kanal velges med tastene 1 og 2.

2. Trykk tasten 3: Anvisningen SET blinker.

3. Innstill verdiene med tastene 1 og 2.

4. Trykk tasten 3: Den innstilte verdien blir lagret. Anvisninge SET
slutter å blinke.

Meldingskoder vist med lysdioder
Kontinuerlig grønn PUMPE-réléet er lukket Regulatoren virker normalt (Solarsystemet er i drift)
Kontinurlig rød PUMPE-réléet er åpent Anlegget arbeider ikke.
Grønn/rød blinker - Oppstartings-fase

- Føler-feil
- Hånddrift
- Berederens maksimums-

temperatur overskredet

Eller:
- Anlegget er innstilt for manuell drift: Omstill regulatoren til

automatisk modus.
- Berederen har nådd ønsket temperatur og anlegget er i

overopphetet sikkerhetsmodus eller under avkjøling.
- Det er feil på en føler: Se avsnittet "Føleren svikter".
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4. Betjening og funksjon
4.1.1 Generell beskrivelse av virkemåten

I automatisk modus styrer regulatoren Diemasol A systemet på
følgende måter:
• Solstrålene varmer opp varmeføringsvæsken i solpanelet. For å 

utløse reguleringsprosessen må det være en temperatur rundt 
solpanelet på minimum 30 °C og en forandring i temperaturen 
på 10 K for å virke på berederen.

• Under den derpå følgende fasen i AUTO-kalibreringen 
(reguleringsparameter tu, fabrikkinnstilling tu minutter) er 
PUMPEN (rélé) i full drift (100%).

• Deretter vil solarpumpens funksjon bli styrt av 
temperaturdifferansene i berederen (parameter DT, regulering 
av anlegget 20K).

• Systemet for oppvarming av berederen, som en funksjon av 
disponibel varme, stopper når ønsket temperatur i berederen er 
nådd (regulerings-parameter SX, anleggs-parameter 60 °C).

• Når temperaturen i solpanelene har nådd maksimum 
(regulerings-parameter CX, anleggs-parameter 100°C), starter 
solarpumpen for å kjøle solpanelene. Pumpen funksjonerer inntil 
temperaturen i solpanelene er lavere enn 5 i parametret CX og/
eller maksimaltemperaturen (80 °C) i berederens 
vannbeholdning er nådd. Hvis den nominelle temperaturen i 
akkumulatortanken blir overskredet går reguleringen over til 
MODUS avkjøling. Så snart temperaturen i solpanelene går 
under temperaturen i berederen, kjøles berederen ned til ønsket 
temperatur. Anlegget er også beskyttet mot overoppheting og 
gjentatte stopper, hvilket tillater lengre fravær og bruk i 
sommerperioden.
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4. Betjening og funksjon
4.2 Anvisning av kanalene og regulerings-parametrene

*Bare med føler S3 (ekstra tilbehør)
* Regulatoren har et sikkerhetssystem som stenger berederen

ved en temperatur på over 80°C.

4.2.1 Kanalanvisning TCSolpanelets temperatur

Verdien TC viser jevnlig temperaturen i °C, målt av solpanelføleren.

4.2.2 Kanalanvisning TSBerederens temperatur

Verdien TS viser jevnlig temperaturen i °C, målt av berederføleren

4.2.3 Kanalanvisning kWhVarme-mengde

Verdien kWh viser i kWh den totale varme-mengden som er
produsert av anlegget siden regulatoren blev satt inn.

Varme-mengden (verdi kWh) kan ikke brukes til justeringer av
andre enn godkjent personell.

4.2.4 Kanalanvisning tcTids-lengde for automatisk innstilling

Verdien tc angir i sekunder tiden for oppstart av auto-kalibrerings
fasen. Under auto-kalibreringsfasen arbeider pumpen med full effekt
(100%) ; først etter at autokalibreringen er utført, kan effekten
reguleres.

4.2.5 Kanalanvisning TMTilleggs-temperatur

Som ekstra tilbehør kan en ekstra temperatur-føler bli koplet til
klemmene 7 og 8. for eksempel: Temperatur på toppen av
berederen.

Kanal Forkortelse Område fra-til Regulerings-
trinn Fabrikk instilling

Solpanelets temperatur TC  [-50.0 ... 250.0] °C - -
Berederens temperatur TS  [-50.0 ... 250.0] °C - -
Varme-mengde kWh [0 ... 9999] kWh - -
Pumpens utnyttelsesgrad PC [0 ... 100] % - -
Tids-lengde for automatisk innstilling tc [0 ... 5] minutter - -
Retur temperatur TR -50...250°C - -
Tilleggs-temperatur TM* -50...250°C - -
Referanse for temperatur-forskjell DT [10 ... 20] K 0.1 20
Ønsket temperatur levert fra solar-berederen SX [20 ... 80] °C 0.1 60
Maksimal temperatur i solpanelet CX [100 ... 125] °C 0.1 100 °C
Tidslengde for automatisk kalibrering tu [1 ... 5] minutter 1 1
Minimum utnyttelsesgrad for pumpen PN [50 ... 100] % 5 50
Virkemåten til solpanel med rørtilkopling FT [0 ... 1] 1 0
Maksimal gjennomstrømningsmengde Fx [0 … 20] l/min 0.1  6.7
Hånddrift MM [0 ... 2] 1 2

Målte verdier
Regulerings-parameter
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4. Betjening og funksjon
4.2.6 Innstillingsparameter DTReferanse for temperatur-forskjell

Justerings område: 10 ... 20 K
Fabrikk instilling: 20 K

Temperaturforskjell ved innkopling: Verdien kan ikke endres
10 K
Temperaturforskjell ved innkopling: Verdien kan ikke endres
5 K

Regulatoren registrer temperaturen, målt av følerne S1 (TC) og S2
(TS) og sammenligner temperaturforskjellen med den
forhåndsdefinerte innkoplings-temperaturen på 10 K. Regulatoren
kopler seg inn når temperaturforskjellen ∆T er lik eller større enn den
ønskede predefinerte verdien. På displayet blir  anvist. Lysdioden
skifter over til grønt. Når verdien faller til å bli lik den predefinerte
innkoplings-temperaturen på 5 K, kopler regulatoren seg ut. For så
hurtig som mulig å produsere vann med høy temperatur, men
brukbart, arbeider regulatoren for å oppnå en temperaturforskjell på
20 K (regulering av anlegget) mellom solpanelet og berederen. Den
bruker til dette formål dynamisk regulering.

4.2.7 Innstillingsparameter SXØnsket temperatur levert fra solar-berederen

Justerings område: 20 ... 80 °C
Fabrikk instilling: 60 °C

Maksimaltemperatur i berederen (sikkerhet mot overheting):
Verdien kan ikke endres 80 °C

Betegnelsen Sx er den temperatur som er ønsket for solar-
berederen.
Hvis berederens betegnelse-temperatur blir overskredet, stopper
oppvarmingen av berederen, hvilket gjør at skader på grunn av
overheting blir unngått. Displayet anviser  og  (blinkende) og
lysdioden går over til å blinke rødt/gtønt.
Hvis berederens betegnelse-temperatur økes, er det desto viktigere
å lagre mere energi. Regulering på 60 ... 75 passer for et normalt
erfaringsmessig vannforbruk. 
I tilfelle av lengre tids fravær (weekend, ferie):

- Reduser beredertemperaturen til 50 °C
- Stopp den ekstra varmetilførselen (kjele eller elektrisk motstand)

På denne måten blir anlegget beskyttet mot overoppheting, og
levetiden til varmeføringsvæsken blir bevart.
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4. Betjening og funksjon
4.2.8 Innstillingsparameter CXMaksimal temperatur i solpanelet

Justerings område: 100 ... 125 °C
Fabrikk instilling: 100 °C

Solpanelets maksimal-temperatur (sikkerhet mot
overoppheting): Verdien kan ikke endres: 130 °C.

Hvis solpanelets temperatur stiger til over maksimum CX, samtidig
som solarkretsen er stoppet (berederens merke-temperatur er koplet
inn), starter solar pumpen (R1) og kjøler solpanelet ned (avkjøling av
systemet). På denne måten stiger bereder-temperaturen, men ikke til
over 80 °C (sikkerhets-utsjalting).
Hvis berederens temperatur stiger til maksimum 80 °C (sikkerhets-
utsjalting), stopper regulatoren solar pumpen.

Solpanelene kan nå en temperatur på 160 ... 200 °C, hvilket er
normalt for et solpanel anlegg.

Avkjølingsfunksjonen tillater en termisk avlasting ;anlegget er derfor
operativt i lengre tid i sommervarmen. I utløpet fra anlegget er
solpanelts maksimums-temperatur forhåndsinnstilt på 100 °C ;det er
imidlertid mulig å justere denne verdien innen et område på 100 ...
125 °C. Hvis solpanelets maksimal-temperatur blir overskredet, vil
displayet vise ,  og  (blinkende), og lysdioden skifte til
blinkende rødt/grønt.

4.2.9 Innstillingsparameter tuTidslengde for automatisk kalibrering

Justerings område: 1 ... 5 minutter
Fabrikk instilling: 1 minutter

Når solpanelet har nådd en temperatur på minimum 30 °C, og et
avvik fra den forhåndsinnstilte bereder-temperaturen på 10 K, kopler
regulatoren inn solar sirkulasjonspumpen til full drift i et tidsrom
definert med parametret tu. Under denne fasen fjernes eventuelle
luftbobler i solpanelene eller rørene, takket være den den store
vannhastigheten i rørene og Airstop systemet (utlufter med manuell
lufting). Etter denne fasen går reguleringen over til modus "matched
flow" (tilpasset flyt). Varigheten av resterende automatiske
innstillinger blir anvist ved hjelp av parametret tc.

4.2.10 Innstillingsparameter PNMinimum utnyttelsesgrad for pumpen 

Justerings område: 50 ... 100%
Fabrikk instilling: 50%
Med reguleringsparametret PN defineres en verdi for
sirkulasjonspumpens drift og for utkopling av réléet R1. Også når
pumpens drift er svak og gjennomstrømningen er liten.
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4. Betjening og funksjon
4.2.11 Innstillingsparameter FTVirkemåten til solpanel med rørtilkopling (for Dietrisol POWER

Justerings område: 0/1
Fabrikk instilling: 0
0: nei
1: Ja

Hvis regulatoren oppdager en økning i solpanel-temperaturen på 2 K
ved den sist foretatte målingen, settes solarpumpen i gang for full drift
i 30 sekunder, for å måle den aktuelle gjennomsnitts-temperatureen.
Den målte temperaturen blir da den nye referanse-temperaturen.
Hvis den målte temperaturen (ny referanse) i sin tur stiger med 2 K,
starter pumpen og går i 30 sekunder.
Hvis, når solar pumpen går, eller under en stopp i anlegget,
differansen i temperatur mellom solpanelet og berederen blir større
enn innsjaltings-temperaturen, stiller regulatoren seg automatisk inn
på modus solpanel-oppvarming.
Hvis solpanel-temperaturen synker under 2 K under en stopp i
anlegget, må solpanelets innsjaltings-temperatur innstilles på nytt.

4.2.12 Innstillingsparameter FxMaksimal gjennomstrømningsmengde

Justerings område: 0 ... 20 l/min
Fabrikk instilling: 6.7 
For at regulatoren skal kalkulere mengden av den produserte varme
for hver installasjon(parameter kWh), må opplysninger hentes fra
parametret Fx. Parametret Fx er lik vannstrømningsmengden i l/min
i solarkretsen. Bestem verdien Fx ved hjelp av tabellen nedenfor,
ifølge anleggets konfigurasjon og antallet eller overflaten på
solpanelene. Hvis vannmengden er blitt feilaktig bestemt, blir
anvisningen på displayet kWh også galt.

Varme-mengden (verdi kWh) kan ikke brukes til justeringer av
andre enn godkjent personell.

Flate solpaneler

Solpanel med rørtilkopling

Montering 
av 

solpanelen
e

Overflate
m2 Antall paneler

Volumstrø
m
l/h

Volumstrøm
l/min

3 ... 5 1 eller 2 400 6.7
6 ... 8 3 eller 4 300 5

8 ... 10 4 eller 5 250 4.1
8 ... 10 2x2 750 12.5
12 ... 15 2x3 670 11.2
16 ... 20 2x4 450 7.5
12 ... 15 3x2 850 14.2
18 ... 23 3x3 800 13.4
24 ... 30 3x4 650 10.9
16 ... 20 4x2 1200 20
24 ... 30 4x3 850 14.2

Antall paneler Volumstrøm
l/h

Volumstrøm
l/min

minimum: 1x4 820 13.7
1x5 750 12.5
1x6 680 11.4
1x7 610 10.2
1x8 540 9
1x9 470 7.8

1x10 250 4.1
2x3 1400 20
2x4 1250 20
2x5 1100 18.4
2x6 950 15.9
2x7 750 12.5
2x8 600 10
2x9 540 9

2x10 400 6.7
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4. Betjening og funksjon
4.3 Innstillingsparameter MMDrifts modus

Justerings område: 0 ... 2
Fabrikk instilling: 2
Ved kontroll- og vedlikeholdsarbeider, må reguleringsmodusen
velges manuelt. Bruk parametret MM fra tabellen nedenfor til å velge
reguleringsmodus.

MM R1 Lysdiode

0 åpen Grønn/rød blinker
1 lukket Grønn/rød blinker
2 automatikk automatikk
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5. Oppstart
5 Oppstart

Sjalt inn strøm på regulatoren. Det tar en viss tid før regulatoren igjen
virker, og lysdioden går over fra rødt til grønt. Når initialiseringen er
avsluttet går regulatoren over til automatisk modus. Reguleringen av
anlegg i denne modus gir optimal effekt de fleste steder.
Hvis spesielle forhold gjør det nødvendig å justere reguleringen, kan
dette gjøres ved å endre de aktuelle parametrene.

6 Feilsøking

Hvis regulatoren ikke virker som den skal, må følgende forhold
kontrolleres:

6.1 Strømtilførsel

Hvis lysdioden er tent, kontrolleres strømtilførselen til regulatoren.
Regulatoren er beskyttet med en sikring T4 A . Ta den undre
hetten av for å skifte sikring.

Reservesikring ligger i en tilbehørsmappe.

6.2 Føler-feil

Hvis en føler-feil skyldes en forstyrrelse i regulator-systemet, vil
lysdioden gå over til å blinke rødt/grønt, og symbolet  vil komme
opp på displayet.
Displayet vil også vise en feil-kode for den føleren det gjelder (TC,
TS):
Kortslutning: Displayet anviser en kortslutning i følerledningen til
den temperatur-føleren det gjelder (TC, TS), og koden for typen feil -
888.8.
Brudd på følerleningen: Displayet anviser hvilken temperatur-føler
det gjelder (TC, TS), og feil-koden 888.8 for denne føleren.

De frakoplete temperatur-følerne Pt1000 kan bli kontrollert ved hjelp
av et ohm-meter. Forholdet temperatur/motstand er vist i tabellen
nedenfor.

°C Ω °C Ω °C Ω

-10 961 35 1136 80 1309
-5 980 40 1155 85 1328
0 1000 45 1175 90 1347
5 1019 50 1194 95 1366
10 1039 55 1213 100 1385
15 1058 60 1232 105 1404
20 1078 65 1252 110 1423
25 1097 70 1271 115 1442
30 1117 75 1290
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7. Typiske systemer
7 Typiske systemer

R1 Solar pumpe
TS Berederføler
TC Solpanel-føler
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8. Protokoll for oppstart
8 Protokoll for oppstart

Innføring av de verdiene som var innstilt på regulatoren Diemasol A
ved oppstart, og endringer som måtte være gjort i
fabrikkinnstillingene:

Kanal Fabrikk instilling Valgt verdi Dato for endring Signatur

DT 20

Temperaturen til tappevann-forbrukerne

- Kjelekrets

- Elektrisk motstand

SX 60

CX 100 °C

tu 1

PN 50

FT 0

For anlegg med andre solpanel enn DIETRISOL PRO eller ECO, må parametret FT innstilles på 1.

FX  6.7

MM 2

For automatisk drift må parametret MM stilles på 2.
1517/06/08 -300017976-001-B DIEMASOL A



© Rettsbeskyttelse
Alle tekniske data, tegninger og koplingsskjemaer i dette dokument er vår eiendom og må ikke
reproduseres eller kopieres uten vår skriftlige godkjennelse.
Forbehold mot endringer.

17/06/08

DE DIETRICH THERMIQUE

57, rue de la Gare F- 67580 MERTZWILLER - BP 30


	1 Beskrivelse
	1.1 Solar-regulator Diemasol A
	1.2 Tekniske data

	2 For anlegget
	2.1 Elektrisk tilkopling
	2.1.1 Elektrisk tilkobling


	3 Følertyper
	4 Betjening og funksjon
	4.1 Justeringsbrytere
	4.1.1 Generell beskrivelse av virkemåten

	4.2 Anvisning av kanalene og regulerings-parametrene
	4.2.1 Kanalanvisning TCSolpanelets temperatur
	4.2.2 Kanalanvisning TSBerederens temperatur
	4.2.3 Kanalanvisning kWhVarme-mengde
	4.2.4 Kanalanvisning tcTids-lengde for automatisk innstilling
	4.2.5 Kanalanvisning TMTilleggs-temperatur
	4.2.6 Innstillingsparameter DTReferanse for temperatur-forskjell
	4.2.7 Innstillingsparameter SXØnsket temperatur levert fra solar-berederen
	4.2.8 Innstillingsparameter CXMaksimal temperatur i solpanelet
	4.2.9 Innstillingsparameter tuTidslengde for automatisk kalibrering
	4.2.10 Innstillingsparameter PNMinimum utnyttelsesgrad for pumpen
	4.2.11 Innstillingsparameter FTVirkemåten til solpanel med rørtilkopling (for Dietrisol POWER
	4.2.12 Innstillingsparameter FxMaksimal gjennomstrømningsmengde

	4.3 Innstillingsparameter MMDrifts modus

	5 Oppstart
	6 Feilsøking
	6.1 Strømtilførsel
	6.2 Føler-feil

	7 Typiske systemer
	8 Protokoll for oppstart

