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 Generell sikkerhets instruks
• Dette dokumentet er en del av produktet.
• Bruk kun apparatet etter å ha lest og forstått dette dokumentet. 
• Oppbevar dette dokumentet på et egnet sted gjennom hele apparatets levetid. 

Gi dette dokumentet videre til etterfølgende eiere og operatører av enheten.
• Overholde alle sikkerhetsregler. Konsulter faglig personell ved eventuelle uklarheter.
• Tiltakene som er beskrevet i dette dokumentet skal kun utføres av kvalifiserte tekni-

kere. Unntak: Sluttkunder som har gjennomgått opplæring. 
• Solvarmeanlegget kan bli skadet ved feil bruk.
• Enheten må ikke være koblet til strømnettet når:

– dekselet er åpnet eller skadet.
– kabler er skadet.

• Etiketter og merking må aldri endres, fjernes eller gjøres uleselige.
• Overhold fastsatte vilkår for bruk, se Tekniske data side 50.
• Denne enheten er ikke beregnet for bruk av:

– Barn
– Personer med fysiske, sensoriske eller mentale begrensninger
– Personer uten tilstrekkelig erfaring eller kunnskap dersom de ikke har gjennomgått 

opplæring.

 CE samsvarserklæring
Dette produktet oppfyller kravene i gjeldende EU-direktiver med hensyn til design og drift. 
Dette samsvar er bekreftet. Ytterligere informasjon kan fås ved kontakt med forhandler.

14 Tekniske data ...........................................................50
14.2 Kabelspesifikasjoner ................................................ 51

 Bortfall av garantiansvar.........................................51
 Rettslig garanti.........................................................51
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1 Riktig bruk
Temperatur differensial regulaturen, herretter kalt regulator, er en uavhengig elektronisk 
temperaturregulator. Integrering i en pumpe er mulig dersom tekniske spesifikasjoner blir 
overholdt. Den vedlikeholdsfrie regulatoren er utelukkende ment for å regulere solvarme 
og varmesystemer.

2 Om denne manualen

2.1 Innhold
Denne manualen inneholder all den informasjonen som kreves av teknisk fagperson for å 
sette opp og drifte regulatoren.

2.2 Målgruppe
Målgruppen for denne manualen er tekniske fagfolk som:
• har kunnskap om terminologi og nødvendig kompetanse for å sette opp og drifte 

solvarmeanlegg.
• har den nødvendige opplæring, kunnskap og erfaring om gjeldende regelverk for å 

vurdere og anerkjenne farer ved følgende arbeid:
– Installasjon av elektrisk utstyr
– Tilkobling av datakabler
– Tilkobling til strømnettet
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Installasjon
  Merk

Følgende avsnitt beskriver kun installasjon av regulatoren. Følg instruksjonene til de 
respektive produsentene når du installerer eksterne komponenter (solfangere, pumper, 
ekspansjonstanker, ventiler, etc.)
 

3.1 Åpne/lukke deksel

3.1.1 Fjerne frontpanelet
 X Ta tak i frontpanelet  ved sporene på sidene  og dra det frem  (Fig. 1).

Fig 1: Fjerne frontpanelet

3.1.2 Montere frontpanelet
 X Plasser frontpanelet forsiktig  og trykk det på plass. 

3.1.3 Fjerne terminaldekselet
  Fare

Livsfare grunnet elektrisk støt!
• Koble regulatoren fra strøm før du fjerner dekselet.
• Forsikre deg om at strømmen ikke kan slås på utilsiktet når enheten er åpen.
 

1. Fjern skruen  (Fig. 1).
2. Fjern terminaldekselet .

3.1.4 Montere terminaldekselet
1. Plasser  dekselet.
2. Stram til skruen  med et moment på 0.5 Nm.
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3.2 Montering av deksel
 √ Sted for montering må oppfylle fastsatte vilkår for bruk, mer informasjon om dette 

finner du i kapittelet som omhandler Tekniske data.
 √ Monteringsflaten må være vertikal og med god tilgjengelighet for installasjon.

  Fare
Livsfare grunnet elektrisk støt!
• Koble regulatoren fra strøm før du åpner dekselet. 
• Forsikre deg om at strømmen ikke kan slås på utilsiktet når enheten er åpen. 
• Ikke bruk dekselet som bore mal. 
 

1. Om nødvendig, fjern terminaldekselet.
2. Skru inn skruen i øvre monteringshull  (Fig. 2) til skruehodet har en klaring på 
 5-7 mm fra underlaget.
3. Heng regulatoren på skruen ved øvre monteringshull, og juster vertikalt.
4. Marker posisjonen til nedre monteringshull  gjennom dekselet.
5. Fjern regulatoren og klargjør monteringshullet for den nedre skruen.
6. Heng regulatoren ved øvre monteringshull  og fest skruen i nedre monterings- 

hull  .
7. Monter terminaldekselet.

Fig 2: Baksiden av regulatoren med øvre  og nedre monteringshull 
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3.3 Elektrisk tilkobling
  Fare

Livsfare grunnet elektrisk støt!  
Sørg for at følgende vilkår er oppfylt ved arbeid beskrevet i denne delen:
• Alle kabler som fører til regulatoren må kobles fra strømforsyningen.
• Forsikre deg om at strømforsyningen ikke kan slås på utilsiktet ved installasjon.
• Hver tilkobling må kun kobles til en enkelt leder.
• Jordleder fra nettkabel, pumpe og ventiler må kobles til jordledning
• Alle kabler må legges slik at man ikke kan tråkke på de eller snuble i de.
• Kablene må tilfredsstille krav som er oppført i kapittelet Tekniske data.
• Det elektriske anlegget må samsvare med spsifikasjoner som er merket på regula-

toren.
• Strømforsyningskabelen skal kobles til strømnettet slik:

– støpsel koblet til stikkontakt eller
– via en transformator som tillater fullstendig isolasjon i tilfelle permanent kabling.

• Strømkabelen må legges i henhold til alle gjeldende lover og regler.
 

  Forsiktig
Fare for skade og funksjonssvikt.
• Koble kun komponenter som ikke overbelaster regulatorens innganger og utganger; 

mer informasjon finnes på merkingen og i kapittelet Tekniske data.
• For utgang R1 og R2 gjelder følgende:

– Hastighetskontroll må deaktiveres når eksternt relé er koblet til.
– Riktig pumpe må angis (standard/høyeffektiv pumpe).

 

  Merk
• Hvilken som helst polaritetsforbindelse kan brukes for 1 – 5 og R

S
 signalinnganger og 

utganger.
• Bruk kun type Pt1000 temperatur føler.
• Legg følerkablene minst 100 mm unna alle strømledninger.
• Bruk beskyttede følerkabler dersom induktive kilder er i nærheten, f.eks. høyspentlinjer, 

radiosendere, microbølgeovn, osv.
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3.3.1 Plassering av rekkeklemmer

R3

Fig 3: Klemmer nederst på regulatoren

 Strømtilkobling rekkeklemmer:
L 1x faseleder (strøminngang)
R1, R2 2x utgang (TRIAC, for pumper eller ventiler)
R3 1x utgang (relé, for pumper eller ventiler)
L
const. 2x faseleder (utgang, permanent strøm)

N 4x nøytralleder (felles nøytralleder for strøm inn og ut)
 Merk 
R1 og R2 er beskyttet med en sikring.

 Beskyttelsesleder rekkeklemmer:
PE 4x jordet (felles for strømtilkobling rekkeklemmer)

 Signaler rekkeklemmer:

1 – 4 4x innganger (Pt1000 temperaturføler)
5 1x innganger (Pt1000 temperaturføler eller vannmåler inngang)
R
S 1x signal utgang (potensialfritt réle for ekstra lav spenning)

PWM R1 
PWM R2

2x kontrollutganger (for regulering av høyeffektive pumper)  
Tilkobling: PWM = brun,  = blå
7x jordforbindelser (felles jording for følerinnganger og kontrollutganger)

 Multi-pin tilkobling, kun for internt bruk, 1x inngang for PAW FlowRotor (hvit)

 Kabelåpninger på baksiden

 Øvre avlastningsklemmer (2 identiske plastkoblinger, hver med to klemmer, følger 
med i leveransen)

 Nedre avlastningsklemmer

 Kabelåpninger på undersiden
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3.3.2 Forberedelse av kabelgjennomføringer
Kablene kan føres gjennom baksiden eller undersiden. Åpningene er forhåndshullet og må 
være tilpasset etter kravene for installasjonen.

Tilpass åpningene på baksiden som følger:
1. Bryt ut åpningene  (Fig. 3) ved hjelp av et egnet verktøy.
2. Skrå kantene.

Tilpass åpningene på undersiden som følger:
1. Kutt de nødvendige åpningene  (Fig. 3) til venstre og høyre ved hjelp av et egnet 

verkøty.
2. Skrå kantene.

3.3.3 Koble til kablene
 √ Alle kabler er spenningsfrie.
 √ Åpningene er tilpasset.

 X Vær oppmerksom på følgende når kablene kobles til:
• Koble til riktig terminal som bekrevet i kapittel 3.4.
• Inngang og utgang: Koble først PE, deretter N og L.
• Strekkavlastning:

– Klem først fast ned nedre deretter øvre strekkavlastningsklemmer.
– Ved bruk av øvre strekkavlastningsklammer, bruk plastkoblinger som beskrevet 

nedenfor.
– Dersom åpningen i klemmen er for stor, f.eks. ved bruk av tynn kabel, slå over 

stangen (med bøyen vendt ned).
– Bruk bare strekkavlastningsklemmer for kabler som kommer inn gjennom bunnen. 

Bruk avlastningsklemmer når kablene kommer gjennom baksiden.

3.3.4 Sette inn/fjerne plastkoblinger
Sett inn plastkoblingene slik:
1. Sett inn høyre plastkobling med låseutstikket først  (Fig. 4). 
2. Trykk den andre siden ned , til klemmen låses på plass.
3. Sett inn venstre plastkobling motsatt vei.

Fig 4: Slik setter du inn høyre plastkobling
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Fjerne plastkoblingene slik:
1. Sett en skrutrekker inder høyre plastkobling mellom dekselet og fjærklemmen ,  

(Fig. 5). 
2. Skyv forsiktig skrutrekkeren til venstre . Jekk fjærklemmen  til høyre inntil plast-

koblingen  er fri.
3. Trekk koblingen opp for hånd..
4. Fjern deretter den venstre koblingen på samme måte.

Fig 5: Slik fjerner du høyre plastkobling

3.4 Tildeling av koblinger
For hvert solvarmesystem som kan velges på regulatoren, de eksterne komponentene 
(pumper, ventiler, temperaturfølere) må kobles til bestemte terminaler.  
Se tabell.

Display Forklaring Oppsett

No system
 

 Merk 
No system brukes kun når funksjonen er i bruk. 
Når No system velges kan alle utganger og innganger bru-
kes av alle funksjoner.Mer informasjon finnes i kapittel 9.

 

1 akkumulatortank, 1 solfanger matrise

T1

T2R1

T1: Solfanger matriseføler
T2: Nedre akkumulatortankføler
R1: Sirkulasjonspumpe

1, 
2, 
R1, N, PE (PWM R1,  1))
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Display Forklaring Oppsett

1 akkumulatortank med økt returoppvarming, 1 solfanger matrise

R1

R2

T1

T2

T3

T4

T1: Solfanger matriseføler
T2: Nedre akkumulatortankføler
T3: Øvre akkumulatortankføler
T4: Føler for returoppvarming
R1: Sirkulasjonspumpe
R2: Ventil for returoppvarming 3)

1, 
2, 
3, 
4, 
R1, N, PE (PWM R1,  1))
R2, N, PE

1 akkumulatortank med ekstern varmeveksler, 1 solfanger matrise

R2R1

T1

T2
T3

T1: Solfanger matriseføler
T2: Nedre akkumulatortankføler
T3: Føler for ekstern varmeveksler
R1: Sirkulasjonspumpe
R2: Akkumulatortank ladekretspumpe

1, 
2, 
3, 
R1, N, PE (PWM R1,  1))
R2, N, PE (PWM R2,  2))

1 akkumulatortank med sonelading, 1 solfangerfelt

R1
R2

T1

T2

T3

T1: Solfanger matriseføler
T2: Nedre akkumulatortankføler
T3: Øvre akkumulatortankføler
R1: Sirkulasjonspumpe
R2: Ventil for sonelading 4)

1, 
2, 
3, 
R1, N, PE (PWM R1,  1))
R2, N, PE

1 akkumulatortank, 2 solfanger matriser

R1

R2

T1

T3

T2 T1: Solfanger matrise 1 føler
T2: Solfanger matrise 2 føler
T3: Nedre akkumulatortankføler
R1: Sirkulasjonspumpe for solfanger matrise 1
R2: Sirkulasjonspumpe for solfanger matrise 2

1, 
2, 
3, 
R1, N, PE (PWM R1,  1))
R2, N, PE (PWM R2,  2))

2 akumulatortanker, 1 solfanger matrise (pumpestyrt)

T1

T2

T3

R1

R2

T1: Solfanger matriseføler
T2: Nedre akkumulatortankføler for tank 1
T3: Nedre akkumulatortankføler for tank 2
R1: Sirkulasjonspumpe, akkumulatortank 1
R2: Sirkulasjonspumpe, akkumulatortank 2

1, 
2, 
3, 
R1, N, PE (PWM R1,  1))
R2, N, PE (PWM R2,  2))

2 akkumulatortanker, 1 solfanger matrise (pumpe/ventilstyrt)
T1

T2

T3

R1 R2

T1: Solfanger matriseføler
T2: Nedre akkumulatortankføler for tank 1
T3: Nedre akkumulatortankføler for tank 2
R1: Sirkulasjonspumpe
R2: Ventil for akkumulatortank 5)

1, 
2, 
3, 
R1, N, PE (PWM R1,  1))
R2, N, PE
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Display Forklaring Oppsett

1 svømmebasseng, 1 solfanger matrise

R2

T1

T2

T1: Solfanger matriseføler
T2: Svømmebassengføler
R2: Solkretspumpe

1, 
2, 
R2, N, PE (PWM R2,  2))

1 svømmebasseng med ekstern varmeveksler, 1 solfanger matrise

R1 R2

T1

T2
T3

T1: Solfanger matriseføler
T2: Svømmebassengføler
T3: Føler for ekstern varmeveksler
R1: Solkretspumpe
R2: Svømmebasseng ladekretspumpe

1, 
2, 
3, 
R1, N, PE (PWM R1,  1))
R2, N, PE (PWM R2,  2))

1 akkumulatortank, 1 svømmebasseng, 1 solfanger matrise (pumpestyrt)

T1

T2

T3

R1

R2

T1: Solfanger matriseføler
T2: Nedre akkumulatortankføler
T3: Svømmebassengføler
R1: Solkretspumpe akkumulatortank
R2: Solkretspumpe svømmebasseng

1, 
2, 
3, 
R1, N, PE (PWM R1,  1))
R2, N, PE (PWM R2,  2))

1 akkumulatortank, 1 svømmebasseng, 1 solfanger matrise (pumpe/ventilstyrt)

R1 R2

T1

T2

T3

T1: Solfanger matriseføler
T2: Nedre akkumulatortankføler
T3: Svømmebassengføler
R1: Solkretspumpe
R2: Ventil for akkumulatortank 6)

1, 
2, 
3, 
R1, N, PE (PWM R1,  1))
R2, N, PE

1)  Koblinger for høyeffektive pumper: Strømforsyningen må kobles til utgang R1 (N, PE), kontrollkabel for pumpe-
elektronikk må kobles til PWMR1 og .

2)  Koblinger for høyeffektive pumper: Strømforsyningen må kobles til utgang R2 (N, PE), kontrollkabel for pumpe-
elektronikk må kobles til PWMR2 og . 

3) Installasjon: Når det ikke går strøm til ventilen, er det ingen flow til akkumulatortanken.
4) Installasjon: Når det ikke går strøm til ventilen er nedre del av akkumulatortanken (T2) fylt.
5) Installasjon: Når det ikke går strøm til ventilen er prioritert akkumulatortank (T2) fylt.
6) Installasjon: Når det ikke går strøm til ventilen er akkumulatortanken (T2) fylt.
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4 Første oppstart

  Fare
Fare for elektrisk støt! Sørg for å utføre alle tiltakene som beskrevet i kapittelet Installasjon 
før første oppstart.

  Merk
• Følgende trinn må utføres etter at enheten har blitt tilbakestilt til fabrikkinnstillinger.
• Når strømmen er frakoblet over lengre tid, må tid og dato tilbakestilles (følg trinn 1-5).
• Etter et langt strømavbrudd (> 15 minutter), vil lagrede funksjoner som ikke er tids-

avhengig bli innstilt.

Regulatoren er forhåndsinnstilt hos produsenten. 
Du trenger ikke å forandre innstillingene, da alle para-
metere og systeminnstillinger allerede er justert til din 
installasjon.
Etter en regulator omstart, gjøres følgende hovedinn-
stillinger via en konfigurasjonsprosess (Fig. venstre):
• Time
• Date (år/måned/dag)
• System (hydraulisk type)
• Type (standard/høyeffektiv pumpe) og minimum 

speed for tilkoblede pumper (ikke system 0.1)
• Functions

Verdiene kan endres i løpet av konfigurasjonsprosessen. 
Følgende gjelder:
• /ESC/ navigerer bolkvis forover og bakover  

( = forover; ESC/ = bakover). 
• Navigering (med /ESC/) er alltid mulig etter å ha 

fullført en bolk.
• Følgende endinger av en bolk startes med SET.

Etter omstart av regulatoren, gjør følgende:
Innstilling av tid

1. Koble regulatoren til strøm.
– Tiden viser 12:00
– 12 blinker.
– Bakgrunnslyset er rødt.

2.   Trykk for innstiling av timer.
3. Trykk SET. Minuttene blinker.
4.  Trykk for innstilling av minutter.
5. Trykk SET.
6. Gjenta trinn 4 og 5 for innstilling av år, måned og 

dato.
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Velge et system
7. Trykk . System 1.1 vises i displayet,  1.1 blinker.
8. Trykk  for å velge et annet system.
9. Trykk SET.  

Om system 0.1 er valgt i trinn 7 fortsett med trinn 20.

Set Pump 1 (output R1)

10. Trykk . AC og  (pump 1) blinker. 

11. 
 

 Forsiktig:  
Standard pumpe: velg AC! 
Høyeffektiv pumpe: velg HE!

 

 Trykk  for å velge type pumpe
12. Trykk SET. 
13. 

 

 Forsiktig:  
Om du velger HE (høyeffektiv pumpe) vær 
oppmerksom på pumpeegenskapene.

 Kun dersom HE ble valgt i trinn 10:  
Trykk , for å stille inn egenskapene til den høy-
effektive pumpen; se Tab. 2 og Fig. 6, side 16.

14. Trykk SET:
– Om AA eller Ab er valgt i trinn 12.  

SC vises i displayet;off,  og  (pump 1)  
blinker (SC = hastighetskontroll).

– Om C er valgt i trinn 12, fortsett med trinn 18  
(2 pumper) eller trinn 20 (1 pumpe).

15. Om nødvendig, trykk, for å skru på hastighets-
kontroll (on blinker).

16. Trykk SET.  
Om off ble valgt i trinn 14, fortsett med trinn 18  
(2 pumper) eller trinn 20 (1 pumpe).

17. min, Value %,  og  (pump 1) blinker. 
Trykk , for å sette minimum hastighet for pumpe 
1 i %. 

18. Trykk SET.
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Kun hvis system med 2 pumper ble valgt i trinn 7, foreta innstillingene for pumpe 2  
(output R2). Ellers fortsetter du med trinn 20.

19. Trykk . AC og  (pump 2) blinker. 
20. Utfør trinn 10-17 for pumpe 2.

Innstilling av funksjon (nødvendig for System 0.1, angi i andre systemer ved behov).
21. Trykk . F: vises.
22. Trykk SET. F:01 (funksjon nummer) blinker.
23. Trykk , for å velge en annen funksjon. 

(Funksjonsbeskrivelse i del 9.3, side 31)
24. Trykk SET. off vises.
25. Trykk SET. off blinker.
26. Trykk . on blinker.
27. Trykk SET. Funksjonen aktiveres.
28. Angi egenskaper (se del 9.1, side 28).
29. Trykk ESC.
30. Trykk . Ok blinker.

Ferdigstilling av første oppstart
31. Trykk SET for å ferdigstille oppstarten. Etter at SET 

er trykket, fastsetter regulatoren innstillingene, tar en 
omstart og bytter til Off operation mode.  
eller: 
Trykk /ESC for å vise tidligere innstillinger og ender 
de om nødvendig.

Innstilling av driftsmodus
32. Ta av frontpanelet.

 

 Forsiktig 
Fare for skade på pumpen dersom den går 
tørr. Bare sett systemet til manual eller au-
tomatic mode når systemet er fylt.

 

 Trykk og hold  i 2 sekunder for å endre 
driftsmodus. Mer informasjon i kapittel 7.

33. Sett på plass frontpanelet.
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Egenskaper for høyeffektive pumper

Display Pumpe type Karakteristikkurve
AA Høyeffektiv pumpe med PWM profil 

for en stigende kurve (Abb. 6)
0% PWM: pumpe av
100% PWM: pumpe maks hastighet

Ab Høyeffeltiv pumpe med PWM profil for 
en synkende kurve (Abb. 6)

0% PWM: pumpe maks hastighet
100% PWM: pumpe av

C Trykkregulert høyeffektiv pumpe –  
(ingen korntrollkabel, slå av/på via 
nettspenningen)

Tab. 1: Egenskaper for høyeffektive pumper

PWM %

RPM

PWM %

RPM

Abb. 1: Egenskaper for høyeffektive pumper med PWM profiler for stigende kurve (AA, venstre) og 
synkende kurve (Ab, høyre)

5 Oppbygning

5.1 Casing

Nr. Beskrivelse Se  
avsnitt

 Mode tast  (under 
frontpanelet)

6.1, 7

 Betjeningsknapper , SET, 
ESC, 

6.1

 Display 5.2

 Frontpanel 3.1

 Deksel 3.3.1 1)

 Festeskrue for deskel –
1) Avsnitt 3.3.1 beskriver plassering av rekkeklemmer.

Fig 6: Regulatoren sett forfra
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5.2 Display

5.2.1 Oversikt

3

2

4

1

Fig 7: Oversikt over display (alle elementer er synlige)

 Systemgrafikk

 Instillingsmeny

 Piktogram for funksjonene

 Drift- og innstilingsverdier

5.2.2 Symboler
Tabellen viser symbolene som brukes i systemgrafikken ( i Fig. 7).

Sym-
bol Beskrivelse Sym-

bol Beskrivelse

Rør Pumpe, slått på

Solfanger (matrise) Pump, slått av

Maks solfangertemperatur 
oppnådd

3-veis ventil med flowretning

Akkumulatortank Vannuttak

Svømmebasseng Kjøler for aktiv kjøling

Ekstern varmeveksler Back-up oppvarming

Temperaturføler Fastbrensel kjele

Tilstrekkelig solinnstråling 
tilgjengelig for lading



18

NO

5.2.3 Innstillingsmeny
Innstillingsmenyen ( i Fig 7) inneholder følgende:

Time System
Functions Parameters

Priority Reset to factory defaults

5.2.4 Piktogrammer
Tabellen beskriver piktogrammene ( i Fig. 7).

Symbol Beskrivelse Symbol Beskrivelse
Manuell drift Ferie - ny avkjøling 2)

Pumpen er hastighetsregulert 
1)

Alarm 1)

Intervall 2) Stagnasjon reduksjon 2)

Frostsikring 2)

1)  Symbolet er synlig mens funksjon/parameter endres i innstillingsmenyen.
2)  Symbolet blinker: Funksjonen er aktiv og griper inn i kontrollprosessen.  

Symbolet blinker ikke: Funksjonen er aktiv, men griper ikke inn i kontrollprosessen eller funksjonen 
blir redigert i innstillingsmenyen.

5.2.5 Drifts- og innstillingsverdier
Drifts- og innstillingsverdier ( i Fig. 7) inneholder følgende:

1 2 3 5 64

 Symbol for tidsstyring av funksjoner. Symbolet vises når:
• en tidsbegrensning/konttroll er satt
• status for tidsbegrensning/kontroll vises
• tidsbegrensningen sperrer en temperaturkontroll (symbolet blinker)

 Antall tidsvinduer som blir innstilt eller innenfor hvilket den aktuelle tiden ligger.
Funksjonen inneholder 1-3 konfigurerbare tidsvinduer.  
Eksempel:
Tidsvindu 1: 06:00 – 08:00
Tidsvindu 2: 11:00 – 12:30
Tidsvindu 3: 17:00 – 19:00

 Tilleggsinformasjon
on, off: Koblingstilstand av, på
max, min: maksimum verdi, minimum verdi
Σ: Summert operativ verdi siden første oppstart, kan ikke nullstilles
Δ: Summert operativ verdi sidenl siste nullstilling til 0

 Symbolet vises når en temperaturføler velges ved innstilling av en funksjon.
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 Viser:
• Målinger
• innstillinger
• Feilkoder
• Ytterligere informasjon, f.eks. software versjon

 Fysisk enhet av verdi som vises i : °C, K, l/min, %‚ h, kWh, MWh, tCO2
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6 Drift
Denne delen inneholder generell informasjon om hvordan du bruker regulatoren. 

6.1 Betjeningsknapper
Regulatoren betjenes ved bruk av , , SET, ESC og  knappene som følger:

 • Ruller opp gjennom menyen 1)

• Øker innstilt verdi med 1 trinn
 • Ruller ned gjennom menyen 1)

• Reduserer innstilt verdi med 1 trinn
SET • Velger en innstilling som skal endres (verdien blinker)

• Bekrefter en innstillinger eller hopper ett nivå ned i meny- 
strukturen 1)

• Kaller opp innstillingsmenyen (ikke i manual mode)
ESC • Forkaster en innstilling

• Hopper ett nivå opp
Angir driftsmodus

1) Unntak: Første oppstart

  Merk
Vi anbefaler at du skriver ned alle innstillinger du har endret, f.eks. i  Merks delen.
 

6.2 Display ved drift
• En blinkende komponent i systemgrafikken betyr: Drifts- eller innstillingsverdien som 

vises gjelder for komponenten som blinker 
Unntak:  blinker alltid i manual mode.

• Et blinkende symbol vises ved .

7 Driftsmoduser

7.1 Forandre driftsmodus

  Forsiktig
Fare for skade på pumpen dersom den går tørr. Bare sett systemet til manual eller auto-
matic mode når systemet er fylt.
 

1. Ta av frontdekselet.
2. Trykk  knappen i 2 sekunder for å endre driftsmodus.
3. Gjenta trinn 2 om nødvendig.
4. Sett på frontpanelet.

Off
Manual  

operation
Automatic

2 s 2 s 2 s
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7.2 Avstenging

Funksjonalitet
• Alle utganger er utkoblet.
• Off og software versjon vises vekselvis.  

Se eksempel i figuren nedenfor: Software versjon St 1.3
• Bakgrunnslyset er rødt. 
• Innstillingsmenyen kan kalles opp (  i figuren nedenfor).
• Off modus er innstilt når enheten leveres.

Drift
 X Trykk og hold SET knappen i 2 sekunder for å kalle opp innstillingsmenyen.

 

7.3 Manuell

Funksjonalitet
• Bakgrunnslyset er rødt, skiftenøkkelsymbolet  blinker.
• Regulatorutganger (pumper, ventiler) kan byttes manuelt.
 0: off
 1: on
 A: Automatisk drift iht. innstillingene i innstillingsmenyen.
• Gjeldende temperaturer og driftstimer kan vises.
• Ved bytte til manual mode blir alle utganger gå over til A, R1 vises.  

Unntak: ved første oppstart (alle utganger på 0).
• Typisk bruk: Funksjonstest (vedlikehold), feilsøking.

Drift
Slik skrur du av og på utgangene:
1. Om nødvendig, trykk  for å velge en annen utgang.
2. Trykk SET. 
3.   - Trykk for å velge.
4. Trykk SET for å ta i bruk endringen.

Se  i figuren på neste side (system 1.1 og utgang R1 vises som eksempel).

Du viser aktuelle temperaturer og driftstimer slik:
1. Trykk ESC. Temperatur/driftstimer vises og tilkørende komponent blinker ( , er ikke 

illustrert).
2.   - Trykk for å velge en annen komponent.
3. Trykk SET for å gå ut av menyen.
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7.4 Automatisk modus

Funksjonalitet
Automatic er den normale driftsmodus og systemet styres automatisk. Følgende hand-
linger er mulig:
• Vis status (status display): Viser status på eksterne komponenter (temperaturer, kob-

linger, kjøretider) .
• Viser lagrede min/maks verdier (temperaturfølere) eller sum/differanseverdier (driftsti-

mer1) for pumpe og ventiler)  
Sum verdier (symbol ∑): Driftstimer siden første oppstart. Kan ikke tilbakestilles. 
Differanseverdier (symbol Δ): Driftstimer siden siste tilbakestilling til 0.

• Tilbakestill min/maks/differanseverdier 
• Kall opp innstillingsmenyen 
 1) Summert påtid for utgangene
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Drift
 √ Regulatoren viser statusdisplay.

Du kan vise og nullstille lagret min/maks/differanseverdier på følgende måte:
1. Trykk  etter behov, for å vise andre komponenter ( , blinker).
2. Trykk SET. Min/maks/differanseverdier vises vekselvis .
3. Om onskelig, trykk og hold SET knappen i 2 sekunder for å nullstille verdien som  

vises . 
4. Trykk ESC. Statusdisplay vises.
5. Gjenta trinn 1-4 om nødvendig.

Du kan vise status for eksterne komponenter slik:
 X  - trykk for å vise status for andre komponenter ( , vist ved bruk av system 1.1 

som eksempel).

Du kommer til innstillingsmenyen slik:
 X Trykk og hold SET i 2 sekunder . Innstillingsmenyen vises.

SET
SET

72 s

SET
SET

72 s

SET
SET

72 s

SET 62 s

SET 62 s

SET 62 s

4 5

8 Innstillingsmeny

8.1 Oversikt
Grafikken på side 24 og 25 gir en oversikt over menystrukturen.
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SET SET SET for 5 seconds

 Speed control R2 – P19

 Control of storage tank loading valve – P20

 Control of zone loading valve – P21

 Control of return increase – P22

 Minimum temperature loading circuit – P15

 Loading strategy storage tank 1 – P16

 Loading strategy storage tank 2 – P17

 Speed control R1 – P18

 Switch-off temperature difference
 heating return increase – P13

 Maximum temperature loading circuit – P14

 Minimum collector temperature – P11

 Switch-on temperature difference
 heating return increase– P12

 Switch-off temperature difference external heat
 exchanger – P09

 Maximum collector temperature – P10

 Switch-off temperature difference solar circuit 2 –
 P07

 Switch-on temperature difference external heat
 exchanger – P08

 Switch-off temperature difference solar circuit 1 –
 P05

 Switch-on temperature difference solar circuit 2 –
 P06

 Switch-on temperature difference solar circuit 1 –
 P04

Only storage tank 2

 Maximum temperature swimming pool – P03 Only storage tank 1

 Maximum temperature storage tank 2 – P02
Storage tank 2 before 
storage tank 1

 Maximum temperature storage tank 1 – P01

Parameters Priority Factory setting

Storage tank 1 before 
storage tank 2

Reset to factory 
settings

SET SET SET

 Upper storage tank display – F13

 Alarm output – F14

 1 storage tank, 1 swimming pool,
 1 collector array (pump-controlled) – 4.1

 Active cooling – F11

 1 storage tank, 1 swimming pool,
 1 collector array (pump/valve-controlled) – 4.2

 Frost protection – F12

 1 swimming pool, 
 1 collector array – 3.1

 Stagnation reduction – F09

 1 swimming pool with external heat exchanger, 
 1 collector array – 3.2

 Holiday - recooling – F10

 2 storage tanks, 
 1 collector array (pump-controlled) – 2.1

 Difference thermostat – F07

 2 storage tanks, 
 1 collector array (pump/valve-controlled) – 2.2

 Interval – F08

 1 storage tank with zone loading, 
 1 collector array – 1.4

 Heat quantity – F05

 1 storage tank, 
 2 collector arrays – 1.5

 Thermostat – F06

 1 storage tank with external heat exchanger, 
 1 collector array – 1.3

 Quick charge – F04

 1 storage tank with heating return increase, 
 1 collector array – 1.2

 Solid fuel boiler – F03

 1 storage tank, 
 1 collector array – 1.1

 Back-up heating – F02

 Circulation – F01

FunctionsTime System

Set time  No system – 0.1
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SET SET SET for 5 seconds

 Speed control R2 – P19

 Control of storage tank loading valve – P20

 Control of zone loading valve – P21

 Control of return increase – P22

 Minimum temperature loading circuit – P15

 Loading strategy storage tank 1 – P16

 Loading strategy storage tank 2 – P17

 Speed control R1 – P18

 Switch-off temperature difference
 heating return increase – P13

 Maximum temperature loading circuit – P14

 Minimum collector temperature – P11

 Switch-on temperature difference
 heating return increase– P12

 Switch-off temperature difference external heat
 exchanger – P09

 Maximum collector temperature – P10

 Switch-off temperature difference solar circuit 2 –
 P07

 Switch-on temperature difference external heat
 exchanger – P08

 Switch-off temperature difference solar circuit 1 –
 P05

 Switch-on temperature difference solar circuit 2 –
 P06

 Switch-on temperature difference solar circuit 1 –
 P04

Only storage tank 2

 Maximum temperature swimming pool – P03 Only storage tank 1

 Maximum temperature storage tank 2 – P02
Storage tank 2 before 
storage tank 1

 Maximum temperature storage tank 1 – P01

Parameters Priority Factory setting

Storage tank 1 before 
storage tank 2

Reset to factory 
settings
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8.2 Kalle opp innstillingsmenyen og velge en menyopp-
føring

 √ Automatic eller Off modus er valgt.

1. Tryklk og hold SET i 2 sekunder. Innstillingsmenyen vises,  menyoppføring blinker.
2.   - Trykk for å velge en annen menyoppføring.
3. Endre innstillingene som beskrevet i følgende avsnitt.

8.3 Innstilling av tid
 √  blinker.

1. Trykk SET. Timeverdien blinker.
2.   - Trykk for å endre time.
3. Trykk SET. Minuttverdien blinker.
4.   - Trykk for å endre minutter.
5. Trykk SET og endringen er gjennomført.

8.4 Innstilling av systemet
  Merk

En systemoversikt finner du på side 10-12.
 

 √ Syst  blinker.

1. Trykk SET. Nummeret på gjeldende system blinker.
2.   - Trykk for å velge et annet system.
3. Trykk SET og endringen er gjennomført. 

8.5 Innstillinger av funksjoner
 √ Func blinker.

 X Fortsett som beskrevet i kapittel 9.

8.6 Innstilling av parametere
  Merk

Detaljer om parameterne finner du i kapittel 10.
 

 √ Para blinker.

1. Trykk SET. P:01 (parameter nummer) blinker.
2.   - Trykk for å vise en annen parameter.
3. Trykk SET. Parameterverdien vises, tilhørende komponenter blinker i systemgrafikken.
4. Trykk SET. Parameterverdien blinker.
5.   - Trykk for å endre verdien.
6. Trykk SET og endringen er gjennomført. 
7. Trykk ESC. Parameternummer vises (blinker).
8. Om nødvendig, gjenta trinn 2-7.
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8.7 Innstilling av prioritet

Funksjonalitet
Prioriteten bestemmer rekkefølgen akkumulatortanken fylles (bare for systemer med mer 
enn en akkumulatortank). Dersom en høyere prioritert akkumulatortank (første-prioritet) 
ikke kan fylles grunnet for lav temperatur vil lavere prioritert akkumulatortank (andre-priori-
tet) fylles 1). Følgende verdier kan velges:
-1-: Kun akkumulatortank 1 fylles.
-2-: Kun akkumulatortank 2 fylles.
1-2: Akkumulatortank 1 har første-prioritet.
2-1: Akkumulatortank 2 har første-prioritet.

1)  Regulatoren sjekker om første prioritert akkumulatortank kan fylles hvert 30 minutt. Denne sjekken 
kan ta flere minutter grunnet oppvarming av solfanger. På grunnlag av oppvarmingsprosessen 
anslår regulatoren om det er mulig å lade akkumulatortanken innen rimelig tid.

Drift
 √ Prio blinker.

1. Trykk SET. Gjeldende verdi blinker.
2.   - Trykk for å endre prioritet. Grafikken endrer seg tilsvarende.
3. Trykk SET og endringen er gjennomført.

8.8 Gjenopprette fabrikkinnstillinger
 √  blinker, RESET vises (RE og SET vekselvis).

1. Trykk og hold SET i 5 sekunder. 
2. Etter en liten stund vises ok og fabrikkinnstillinger er gjenopprettet.
3. Fortsett som beskrevet i kapittel 4.
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9 Funksjoner

9.1 Generell informasjon om betjening av funksjoner

Visning av funksjoner

Følgende informasjon er synlig når funksjonene vises:
• Funksjonsnummer, f.eks. F:01 (Fig. venstre)
• Tilstand:

– on: Funksjonen er aktiv
– off:Funksjonen er deaktivert (Fig. venstre)

  

 Merk
 Dersom verken on eller off vises, kan ikke funksjonen 

brukes. Mulige årsaker:
• Innstilt system tillater ikke bruk av denne funksjonen.
• Alle utganger er i bruk.

 

Du viser funksjonene som følger:

 √ Func blinker. 

1. Trykk SET. F:01 blinker.
2.   - Trykk for å vise neste funksjon.

Aktivere funksjon

En funksjon må aktiveres (aktivering = on) og alle tilknyttede 
egenskapet må være korrekt innstilt før den kan benyttes. 
Dersom en funksjon er aktivert og deretter gått ut av før egens-
kapene er innstilt vil off blinke en kort stund. (Fig. venstre). 
Deretter vises off (funksjonen er deaktivert).

En funksjon aktiveres slik:
 √ Funksjonsnummer blinker.

1. Trykk SET. Funksjon er valgt.
2. Trykk SET. off blinker.
3. Trykk . on blinker.
4. Trykk SET. Funksjonen er aktivert.
5. Angi egenskapene som beskrevet nedenfor.

Angi egenskaper
Funksjonene har forskjellig antall egenskaper. Egenskapenes 
verdi innstilles alltid i samme rekkefølge.
Slik:

 √ Funksjonen er aktivert, som beskrevet tidligere.
1.  - Trykk for å velge egenskap.
2. Trykk SET. Verdien vises og tilhørende komponent blinker.
3.   - Trykk for å endre verdi
4. Trykk SET for å gjennomføre endringen.
5. Gjenta trinn 1-4 for andre egenskaper.
6. Trykk ESC når alle egenskaper for alle funksjoner er innstilt.

Funksjonsnummer blinker.
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9.2 Egenskaper
Hovedegenskapene beskrives nedenfor.

Utgang
Når en funksjon skal styre en utgang, istedet for fabrikkinnstil-
lingen R- (= no output; Fig. venstre), en av utgangene R1, R2, R3 
eller R

S
 må velges. Kun ledige utganger vises.

Temperaturstyring
Når en funksjon skal være temperaturstyrt, må styringen settes 
på (tc = temperaturstyring). I figuren er temperaturstyringen slått 
av (off).

Inngang
Når en funksjon krever temperaturføler, må en føler velges iste-
det for fabrikkinnstilling. Fabrikkinnstilling er „  –“ (no input; Fig. 
venstre). Alle følerinnganger vises. En følerinngang kan brukes 
av flere funksjoner.
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Slå på temperaturdifferanse
Dersom en funksjon inneholder en differensial termostat kan 
temperaturdifferansen settes på.
Relevante symboler blinker.

Slå av temperaturdifferanse
Dersom en funksjon inneholder en differensial termostat kan 
temperaturdifferansen slåa av. 
Relavante symboler blinker.

Slå på temperatur
Dersom en funksjon inneholder en termostat kan temperatur slås 
på.
Relevante symboler blinker.

Slå av temperatur
Dersom en funksjon inneholder en termostat kan temperatur slås 
av.
Relevante symboler blinker.

Tidsstyring
Dersom en funksjon skal tidsstyres må tidsstyring aktiveres og 
tidsvindu innstilles (cc = clock control). I figuren til venstre er 
tidsstyringen slått av (off).
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Starttid for tidsvindu
Når man skal stille inn starttiden for et tidsvindu, vises følgende til 
venstre for starttiden (se Fig. venstre):
• 
• Antall tidsvinduer 1 ... 3, der starttid kan innstilles (i dette 

tilfelle: 1)
• on

End time of a time window
Når man skal stille inn sluttiden for et tidsvindu, vises følgende til 
venstre for sluttiden (se Fig. venstre):
• 
• Antall tidsvinduer 1 ... 3, der sluttid kan innstilles (i dette 

tilfelle: 1)
• off

  

 Merk
          Starttiden ligger alltid foran sluttiden! Om man forsøker å 

sette en starttide som er senere enn sluttiden, justereres 
sluttiden automatisk.

 

9.3 Funksjonsbeskrivelser
Tabellene i dette avsnittet beskriver funksjonsegenskapene slik:
• Radene inneholder egenskapene i samme rekkefølge som de vises i displayet. 
• Kolonnene inneholder følgende informasjon, fra venstre mot høyre:
 

Kolonne Beskrivelse

Display Prøvedisplay ved innstilling av egenskaper.
Egenskap Betegnelse av egenskap og gjensidig avhengighet. Avhengige 

egenskaper kan kun velges og innstilles når egenskap med 
høyere nivå har vedrien on. dette vises slik:
• Egenskap  med høyere nivå: bold tekst
• Avhengige egenskaper: innrykket til høyre under egenskap 

med høyere nivå.
Eksempel: I tabellen for sirkulasjonsfunksjon, følerinngang, slå 
av/på temperatur vises kun når temperaturstyringen er satt til on.

min., maks.,  
fabrikkinnstilling

Nedre (min) og øvre grense (maks) for egenskaper og fabrikkinn-
stilling. Når et verdispekter kun inneholder noen få verdier blir 
disse oppført enkeltvis. Eksempel: on, off.
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9.3.1 Sirkulasjon
Skrur sirkulasjonspumpen av eller på etter temperatur og/eller tidsstyrt 
basis.
Temperaturstyring: Hvis temperaturen i sirkulasjon returen faller til under 
Ton verdi slår sirkulasjonspumpen seg av inntil Toff temperatur er nådd.
Tidsstyring: Sirkulasjonspumpen slås på når den aktuelle tiden ligger 
innenfor ett av tre konfigurerbare tidsvinduer.
Temperatur og tidsstyring: Sirkulasjonspumpen slås på når betingel-
sene for temperatur og tidsstyring er oppfylt.

 

 Merk
          Installer sirkulasjonsføler minst 1,50 m borte fra akkumulatortanken 

for å unngå falsk måling grunnet  varmeoverføring fra rørene.
 

Display Egenskap min maks Fabrikk-
innstilling

Aktivering on, off off

Utgang (sirkulasjonspumpe) ledig utgang R1/R2/R3/R
S

–
Pumpetype (kun R1, R2) AC, HE 1) AC

Pumpe egenskap (kun HE) AA, Ab, C (se side 16) –
Temperaturstyring on, off off

Følerinngang for sirkulasjon retur 
temperaturføler

1 ... 5 –

Slå på temperatur Ton 0°C Toff – 2 K 30°C
Slå av temperatur Toff Ton + 2 K 95°C 35°C

Tidsstyring on, off off

Tidsvindu 1 start/stopp 00:00 23:59 6:00/8:00
Tidsvindu 2 start/stopp 00:00 23:59 12:00/13:30
Tidsvindu 3 start/stopp 00:00 23:59 18:00/20:00

1) 
 

 Forsiktig:  
Standard pumpe: innstilling AC! 
Høyeffektiv pumpe: innstilling HE! 
Eksterne relé: innstilling AC!

 

 Forsiktig:  
Signalutgang R

S
 kan kun brukes ved ekstra lav spenning opp til 24 V og begrenset effekt.
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9.3.2 Sikkerhetsoppvarming
Utfører temperaturavhengig kobling av utgang for oppvarming av  
akkumulatortank ved bruk av olje eller gassbrenner. Funksjonen kan 
tidsstyres. 
Temperaturstyring: Dersom temperaturen i akkumulatortanken synker 
under Ton verdien, blir ekstern oppvarming slått på inntil Toff temperatur  
nås.
Tidsbegrensning: Funksjonen er aktiv når aktuell tid ligger innenfor en av 
tre konfigurerbare tidsvinduer.

Display Egenskap min maks Fabrikk-
innstilling

Aktivering on, off off

Utgang (ekstern oppvarming) ledig utgang R1/R2/R3/R
S

–
Pumpetype (kun R1, R2) AC, HE 1) AC

Pumpe egenskap (kun HE) AA, Ab, C (see page 16) –
Følerinngang for beredskapsdelen 
av akkumulatortanken

1 ... 5 –

Slå på temperatur Ton 0°C Toff – 2 K 55°C
Slå av temperatur Toff Ton + 2 K 95°C 60°C
Tidsstyring on, off off

Tidsvindu 1 start/stopp
Tidsvindu 2 start/stopp
Tidsvindu 3 start/stopp

00:00
00:00
00:00

23:59
23:59
23:59

6:00/8:00
12:00/13:30
18:00/20:00

1) 
 

 Forsiktig:  
Standard pumpe: innstilling AC! 
Høyeffektiv pumpe: innstilling HE! 
Ekstern (f.eks. 230 V relé): innstilling AC!

 

 Forsiktig:  
Signalutgang R

S
 kan kun brukes ved ekstra lav spenning opp til 24 V og begrenset effekt.

9.3.3 Vedkjele
Styrer en pumpe for å varme en akkumulatortank ved bruk av en vedfyrt 
kjele. 

Pumpen slår seg på når følgende vilkå er oppfylt samtidig:
• Temperaturdifferansen mellom vedkjelen og akkumulatortanken  

overskrider Tdiff on.
• Vedkjeletemperaturen ligger over minimumstemperaturen.
• Akkumulatortemperaturen ligger under maks temperatur.

Pumpen slår seg av når følgende vilkår er oppfylt:
• Temperaturdifferansen mellom vedkjelen og akkumulatortanken  

synker til under Tdiff off.
• Vedkjeletemperaturen synker til under minimumstemperaturen.
• Akkumulatortanktemperaturen når maks temperatur.
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Display Egenskap min maks Fabrikk-
innstilling

Aktivering on, off off

Utgang (pumpe) ledig utgang R1/R2/R3/R
S

–
Pumpetype (kun R1, R2) AC, HE 1) 2) AC

Pumpe egenskap (kun HE) AA, Ab, C (se side 16) –
Hastighetskontroll (kun R1, R2) on, off 2) off

Minimum hastighet (kun AC) 30 % 100 % 50 %
Minimum hastighet (kun HE+AA) 0 % 100 % 25 %
Minimum hastighet (kun HE+Ab) 0 % 100 % 75 %

Følerinngang for akkumulatortank 
temperatur

1 ... 5 –

Følerinngang for vedkjele tempe-
ratur

1 ... 5 –

Slå på temperaturdifferanse Tdiff on Tdiff off + 2 K 20 K 6 K
Slå av temperaturdifferanse Tdiff off 0 K Tdiff on – 2 K 3 K
Maks akkumulatortank temperatur 0°C 150°C 60°C

Min vedkjele temperatur 30°C 95°C 50°C

KOntroll måltemperatur vedkjele 
(speed control = on)

0°C 95°C 60°C

1) 
 

 Forsiktig:  
Standard pumpe: innstilling AC! 
Høyeffektiv pumpe: innstilling HE!

2) 
 

 Forsiktig:  
Ekstern (f.eks. 230 V relé): innstilling AC pumpetype og hastighetskontroll til off!

 

 Forsiktig:  
Signalutgang R

S
 kan kun brukes ved ekstra lav spenning opp til 24 V og begrenset effekt.
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9.3.4 Hurtiglading
Bruker en høyere ladetemperatur for å lade den øvre delen av akkumu-
latortanken raskere for å forebygge back-up oppvarming fra den vanlige 
varmesystemet. For å gjøre dette må ladestrategien til førsteprioritet 
akkumulatortank endres fra differensial lading til måltemperatur lading så 
snart temperaturen i den øvre tanken synger under Ton

*). Samtidig blir et 
forsøk gjort for å nå en høyere temperatur i akkumulatortanken ved bruk 
av hastighetskontroll.
*) For å beholde hurtigladingsfunksjonen, når Ton er endret, endres verdien av Toff  

parallelt.
  

 Merk
 For å bruke hurtigladingsfunksjonen må hastighetskontrollen være 

slått på. Mer informasjon finnes i kapittel 10.
 

Display Egenskap min maks Fabrikk-
innstilling

Aktivering on, off off

Følerinngang for øvre akkumulator-
tank temperatur

1 ... 5 –

Slå på temperatur Ton 0°C 85°C 50°C
Slå av temperatur Toff Ton + 2 K Ton + 10 K 52°C

9.3.5 Varmemengde
Beregner varmevolum basert på følgende:
• Turtemperatur
• Returtemperatur
• Gjennomstrømningshastighets volum bestemmes via beregniger 

basert på pumpehastighet eller puls vannmålinger (terminal 5) eller 
PAW FlowRotor (4-pin plug).

 

 Merk
 Beregning basert på pumpehastighet kan ikke utføres når  

No system (system 0.1) er valgt.
 

• Glykol andel og temperaturavhengid termoegenskaper til kuldebærer.
Ytterligere mulighet: Vise mengde CO2 spart ved bruk av systemet. 
Mengde CO2 beregnes ut i fra varmevolum. For å gjøre må omregnings-
faktor  gCO2/kWhtherm legges inn på regulatoren.

Display Egenskap min maks Fabrikk-
innstilling

Akrivering on, off off

Type of flow rate acquisition tyP 1, tyP 2, tyP 3 1) –
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Display Egenskap min maks Fabrikk-
innstilling

Type 1: Strømningshastighet 
FlowRotor

DN 20, DN 25

Type 2: Strømningshastighet 
pulsvannmåler i liter/puls; se 
datablad.

0,1L, 1L, 10L, 25L –L  
(ingen 

verdi for 
strømnings-

hastighet 
valgt)

Type 3: Strømningshastighet 
verdi på maks hastighet Fmax. 
(pumpe 1).  
Når figuren til venstre vises (ver-
dien blinker) kan verdien angis.

Fmin. 99.9 l/min 0.0 l/min

Type 3: Strømningshastighet 
verdi på min hastighet Fmin. 
(pumpe 1).  
Når figuren til venstre vises (ver-
dien blinker) kan verdien angis.

0.0 l/min Fmax. 0.0 l/min

Type 3: Strømningshastighet 
verdi maks hastighet Fmax.  
(pumpe 2) 2)

Fmin. 99.9 l/min 0.0 l/min

Type 3: Strømningshastighet  
verdi min hastighet Fmin.  
(pumpe 2) 2)

0.0 l/min Fmax. 0.0 l/min

Glykol andel 0 % 60 % 40 %
Turledningsføler inngang (varm) 1 ... 5 –
Returledningsføler inngang (kald) 1 ... 5 –
CO2 display on, off off

gCO2/kWhtherm 1 999 218 3)

1) tyP 1: Fastsette strømningshastighet ved bruk av PAW-FlowRotor. DN 20 eller DN 25. 
tyP 2: Fastsette strømningshastighet ved bruk av vannpulsmåler. Strømningshastighet i liter/puls legges inn.  
tyP 3: Beregnnig av strømningshastighet ut i fra pumpehastighet. For å gjøre dette, blir strømningshastighetsver-
diene lagt inn på to målepunkter (pumpehastighet min og maks).

2) Kun for system med to pumper. Legg inn strømningshastighet Fmax./Fmin. på samme måte som  
type 1, pumpe 1.

3) Kilde: Erneuerbare Energien in Zahlen – Nationale und internationale Entwicklung (Renewable energy sources in 
figures - national and international development), p. 20, as of: June 2010; Federal Ministry for the Environment, 
Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU)



37

NO

9.3.6 Termostat
Skrur en inngang av og på, avhengig av temperatur på hvilken som helst 
føler. Funksjonen kan tidsbegrenses og stilles inn slik:
Oppvarming: Ton verdien er satt lavere enn Toff. Når følertemperaturen 
synker under Ton, slås den på til temperaturen overstiger Toff.
Kjøling: Ton verdien er satt høyere enn Toff.  
Når følertemperaturen overstiger Ton, slås utgangen på til temperaturen 
synker til underToff.
Tidsbegrensning: Funksjonen er aktiv når den aktuelle tiden ligger innen-
for en av tre konfigurerbare tidsvinduer.

 

 Merk
 Ton verdien kan settes til samme verdi som Toff. Imidlertid har ikke 

denne innstillingen noen praktisk anvendelse.
 

Display Egenskap min maks Fabrikk-
innstilling

Aktivering on, off off

Utgang ledig utgang R1/R2/R3/R
S

–
Pumpetype (kun R1, R2) AC, HE 1) AC

Pumpe egenskap (kun HE) AA, Ab, C (se side 16) –
Følerinngang 1 ... 5 –
Stå på temperatur Ton 0°C 180°C 20°C
Slå av temperatur Toff 0°C 180°C 20°C
Tidsbegrensning on, off off

Tidsvindu 1 start/stopp
Tidsvindu 2 start/stopp
Tidsvindu 3 start/stopp

00:00
00:00
00:00

23:59
23:59
23:59

00:00/00:00
00:00/00:00
00:00/00:00

1) 
 

 Forsiktig:  
Standard pumpe: innstilling AC! 
Høyeffektiv pumpe: innstilling HE! 
Ekstern (f.eks. 230 V relé): innstilling AC!

 

 Forsiktig:  
Signalutgang R

S
 kan kun brukes ved ekstra lav spenning opp til 24 V og begrenset effekt.

9.3.7 Differensial termostat
Slår av og på en utgang slik – tidsbegrenset og avhengig av innstilt 
temperaturdifferanse mellom 2 valgfrie følere: Når temperaturdifferan-
sen overskrider Tdiff on, utgangen slås på til temperaturdifferansen synker 
under Tdiff off. I tillegg til dette, utlading av varmekilden kan begrenses til en 
bestemt temperaturområde (Tsrc min./Tsrc max.) og ladingen av oppvarmingsmål  
kan begrenses til maks verdi (Tsink max.).
Tidsbegrensning: Funksjonen er aktiv når den aktuelle tiden ligger innen-
for ett av tre konfigurerbare tidsvinduer.
Hastighetskontroll av pumpen kan aktiveres etter behov. 
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Display Egenskap min maks Fabrikk-
innstilling

Aktivering on, off off

Utgang ledig utgang R1/R2/R3/R
S

–
Pumpe type (kun R1, R2) AC, HE 1) 2) AC

Pump egenskap (kun HE) AA, Ab, C (se side 16) –
Hastighetskontroll (kun R1, R2) on, off 2) off

Minimum hastighet (kun AC) 30 % 100 % 50 %
Minimum hastighet (kun HE + 
AA)

0 % 100 % 25 %

Minimum hastighet (kun HE + 
Ab)

0 % 100 % 75 %

Følerinngang varmekilde 1 ... 5 –
Følerinngang kjøleribbe 1 ... 5 –
Slå på temperaturdifferanse Tdiff on Tdiff off + 2 K 80 K 6 K
Slå av temperaturdifferanse Tdiff off 0 K Tdiff on – 2 K 3 K
Maks temperatur varmekilde  
Tsrc max.

Tsrc min. + 2 K 180°C 100°C

Min temperatur varmekilde 
Tsrc min.

0°C Tsrc max. – 2 K 0°C

Maks temperatur kjøleribbe 
Tsink max.

0°C 95°C 60°C

Tidsbegrensning on, off off

Tidsvindu 1 start/stopp
Tidsvindu 2 start/stopp
Tidsvindu 3 start/stopp

00:00
00:00
00:00

23:59
23:59
23:59

00:00/00:00
00:00/00:00
00:00/00:00

1) 
 

 Forsiktig:  
Standard pumpe: innstilling AC! 
Høyeffektiv pumpe: innstilling HE!

 

2) 
 

 Forsiktig:  
Ekstern (f.eks. 230 V relé): innstilling AC pumpetype og sett hastighetskontroll til off!

 

 Forsiktig:  
Signalutgang R

S
 kan kun brukes ved ekstra lav spenning opp til 24 V og begrenset effekt.
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9.3.8 Intervall
Slår med jevne mellomrom solkretspumpen av og på for å måle faktisk 
temperatur i solfangeren. Forsinkelsen mellom 2 slå på drift og slå på 
varighet kan stilles inn. Applikasjoner:
• Solfangertyper der den mekaniske konstruksjonen hindrer at tempera-

turen kan måles på egnet sted.
• Uegnet plassering av temperaturføler på solfangeren.

Funksjonen kan tidsbegrenses for å hindre unødig periodisk drift om 
natten.

Display Egenskap min maks Fabrikk-
innstilling

Aktivering on, off off

Tidsvindu start/stopp 00:00 23:59 8:00/19:00
Ventetid 1 min 999 min 15 min

Slå på varighet 3 s 999 s 5 s
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9.3.9 Stillstandsreduksjon
Utsetter akkumulatortankens ladefase for å redusere, eller unngå, 
stillstandstid ved høye temperaturer. For å gjøre dette, stoppes pumpen 
gjentatte ganger, og slås på i korte perioder ved høy solfangertemperatur. 
Siden effektiviteten synker kraftig ved høy solfangertemperatur, tar ladin-
gen lenger tid og mulig stillstand forekommer senere.

 

 Merk
 Den funksjonen kan ikke aktiveres i systemer med svømme- 

basseng.
 

Display Egenskap min maks Fabrikk-
innstilling

Aktivering on, off off

9.3.10 Ferie - ny kjøling
Forsøker å redusere, eller unngå stillstand (stagnasjon) ved høye tempe-
raturer. Akkumulatortanken - eller andre prioritet akkumulatortank dersom 
to akkumulatortanker er til stede, blir om natten utladet så mye som mulig 
til minimum temperatur, dersom akkumulatortank temperatur gjennom 
dagen var 10 K under innstilt maks temperatur.  
Stillstand oppstår dersom ikke nok varmtvann blir fjernet fra systemet ved 
fravær (ferie).

 

 Merk
 Følgende gjelder for denne funksjonen:

• Aktiver kun dersom du skal være borte over en lengre periode.
Deaktiver når du kommer tilbake fra ferie for å unngå unødven-
dig sløsing med energi via solfangerkretsen.

• Funksjonen kan ikke aktiveres i systemer med svømmebas-
seng.

Display Egenskap min maks Fabrikk-
innstilling

Aktivering on, off off

Minimum akkumulatortank 
temperatur

0°C 95°C 35°C
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9.3.11 Aktiv kjøling
Slår på en ekstra kjøler i solkretsen når en av følgende vilkår er oppfylt:
• Temperaturen i akkumulatortanken - eller andre prioritet akkumulat-

ortank i tilfeller med 2 akkumulatortanker - ligger 10 K under innstilt 
maks temperatur.

• Ferie - ny kjøling utføres på natten.
Eksempler: Områder med sterk solinnstråling, unngåelse av stagnasjon.

Display Egenskap min maks Fabrikk-
innstilling

Aktivering on, off off

Utgang (slår på ekstra kjøler) ledig inngang R1/R2/R
S

–

 

 Forsiktig:  
Signalutgang R

S
 kan kun brukes ved ekstra lav spenning opp til 24 V og begrenset effekt.

9.3.12 Frostvern
Forsøker å forhindre frysing av solfangerene ved å pumpe varme fra 
første prioritet akkumulatortank til solfangerene:
• Solfangertemperaturen er under +5°C: Solkretspumpen slås på:
• Solfangertemperaturen er over +7°C: Solkretspumpen slås av.
Frostvern funksjonen er bare nyttig når solvarmevæsken ikke inneholder 
nok frostvæske. Det anbefales å bruke solvarmevæske med frostvæske!

 

 Forsiktig
          Til tross for at frostvern funksjonen er aktivert, kan solsystemet fryse 

ved følgende forhold:
• Første prioritet akkumulatortank er ikke fylt, et back-up oppvar-

mingssystem er ikke tilstede.
• Solvarmevæsken inneholder ikke nok frostvæske.
• Strømbrudd.
• Uegnet plassering av temperaturføleren på solfangeren.
• Solfangerens følerkabel er ødelagt eller kortsluttet.
• Solfangeren er installert i en posisjon som utsettes for vind.
• Det er en feil i solkretspumpen.

 

Display Egenskap min maks Fabrikk-
innstilling

Aktivering on, off off
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9.3.13 Display øvre akkumulatortank
Viser temperaturen i øvre del av en eller to akumulatortanker. For dette 
må en passende føler kobles til hver tank. Målte temperaturene blir ikke 
brukt til kontrollformål.

Display Egenskap min maks Fabrikk-
innstilling

Aktivering on, off off

Akkumulatortank 1 inngang øvre 
føler

1 ... 5 –

Akkumulatortank 2 inngang øvre 
føler 1)

1 ... 5 –

1) Kun for systemer med to akkumulatortanker

9.3.14 Alarmutgang
Akriverer innstilt utgang ved følgende feil:
• Feil ved føler grunnet kortslutning eller strømbrudd.
• Klokken viser feil tid grunnet et lengre strømbrudd.
• Feil: Er:1 1)

• Overbelastningsbryter eller sikring er utløst: Er:3 ... Er:6 1)

Display Egenskap min maks Fabrikk-
innstilling

Aktivering on, off off

Utgang ledig inngang R1/R2/R3/R
S

–
Kontroll norm, InV 2) norm

1) Ytterligere informasjon finnes i kapittel 13.
2) norm = normal: Kontakten stenges ved feil.  

InV = inverted: Kontakten åpnes ved feil.
 

 Forsiktig:  
Signalutgang R

S
 kan kun brukes ved ekstra lav spenning opp til 24 V og begrenset effekt.
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10 Parametere
Vær oppmerkosm på følgende ved innstilling av parametere:
• Følg driftsdata for komponenter i bruk.
• Parametrene vises og kan kun endres dersom det er tillatt av solvarmeanlegget som 

er innstilt. 
Særtilfelle: System 0.1 har ingen parametere, no P vises.

• I de fleste tilfeller kan regulatoren brukes uten å endre noen parametere.
Mer informasjon er gitt i Funksjon kolonnen nedenfor.

Display Parametere min. max.

Fa
br

ik
k-

 
in

ns
til

lin
g

Funksjon

Maks temperatur 
akkumulatortank 1

0°C 95°C 60°C Når maks temperatur er over-
skredet forekommer det ikke 
mer lading før temperaturen 
synker til 3 K under innstilt 
verdi.

Maks temperatur 
akkumulatortank 2

0°C 95°C 60°C

Maks temperatur 
svømmebasseng

10°C 45°C 30°C

Slå på temperatur-
differanse  
solkrets 1

TP05 + 2 K 50 K 8 K Når temperaturdifferansen 
mellom solfanger og akku-
mulatortank er nådd, fylles 
akkumulatortanken.
Lading stopper når slå av tem-
peraturdifferanse er nådd.Slå av temperatur-

differanse  
solkrets 1

0 K TP04 – 2 K 4 K

Slå på temperatur-
differanse  
solkrets 2

TP07 + 2 K 50 K 8 K

Slå av temperatur-
differanse  
solkrets 2

0 K TP06 – 2 K 4 K

Slå på temperatur-
differanse ekstern 
varmeveksler

TP09 +2 K 50 K 6 K Når slå på temperaturdifferan-
sen mellom sekundærsiden 
av ekstern varmeveksler og 
akkumulatortank er nådd, blir 
akkumulatortanken fylt.

Slå av temperatur-
differanse ekstern 
varmeveksler

0 K TP08 – 2 K 3 K Lading stopper når slå av 
temperaturdifferansen er nådd.
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Display Parametere min. max.

Fa
br

ik
k-

 
in

ns
til

lin
g

Funksjon

Maks solfanger-
temperatur

TP11 + 20 K 180°C 130°C Når maks solfangertemperatur 
er nådd lader den ikke igjen 
før temperaturen faller til 3 K 
under innstilt verdi.

Min solfanger- 
temperatur

0 °C TP10 – 20 K 0°C Lading startet når min solfan-
gertemperatur er overskredet. 

Slå på temperatur-
differanse, økning 
retur oppvarming

TP13 + 2 K 50 K 6 K Økning retur oppvarming er 
slått på når temperaturdifferan-
sen mellom akumulatortank og 
retur oppvarmingstemperatur 
er nådd.

Slå av temperatur- 
differanse, økning 
retur oppvarming.

0 K TP12 – 2 K 3 K Når slå på temperaturdifferan-
sen er nådd, oppvarming retur 
er slått av.

Maks temperatur 
ladekrets

TP15 + 20 K 130°C 100°C Differansen mellom P14  
temperaturen på sekundær-
siden av varmeveksleren 
regulerer solkretspumpen og 
akkumulatortankens lade-
pumpe 1)

Minimum temperatur 
ladekrets

0 °C TP14 – 20 K 0°C Akkumulatortankens lade-
pumpe skrus bare på når 
sekundærsiden av varme-
veksleren er større eller lik 
P15.

Ladestrategi  
akkumulatortank 1

dIFF2), AbS 3) Ladestrategien avhenger 
av hvilken akkumulatortank 
system som brukes, og bruk 
av systemet.
diff: Høyest effektivitet. 
Kontrollmål er temperaturdif-
feransen mellom solfanger og 
akkumulatortank. 4)

AbS: Nyttig når systemet 
krever spesielle temperaturer, 
f.eks. unngå å skru på eksternt 
back-up oppvarmingssystem.
Kontrollmål er solfanger tem-
peratur. 4)

Kontrollmål for  
differensial tempera-
tur lading (dIFF)

2 K 50 K 8 K

Kontrollmål for  
absolutt temperatur 
lading (AbS)

0 °C 95°C 60°C

Ladestrategi  
akkumulatortank 2

dIFF2), AbS 3)

Kontrollmål for  
differensial tempera-
tur lading (dIFF)

2 K 50 K 8 K

Kontrollmål for  
absolutt temperatur 
lading (AbS)

0 °C 95°C 60°C
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Pumpetype R1 AC, HE AC  

 Forsiktig 
Fare for feil på regulatoren 
eller skade på komponentene.
Med en høyeffektiv pumpe  
HE må innstilles, med en stan-
dard pumpe må AC innstilles! 
Sett hastighetskontrollen til 
off når et eksternt relé er 
tilkoblet eller hastighetskontroll 
er uønsket. 

Pumpe egenska-
per (kun HE)

AA, Ab, C  
(se side 16)

–

Hastighets- 
kontroll  
SC (kun R1, R2)

on, off off

Minimum  
hastighet  
(kun AC)

30 % 100 % 50 %

Minimum  
hastighet  
(kun HE + AA)

0 % 100 % 25 %

Minimum  
hastighet  
(kun HE + Ab)

0 % 100 % 75 %

Pumpetype R2 AC, HE AC

Pumpe egenska-
per (kun HE)

AA, Ab, C  
(se side 16)

–

Hastighets- 
kontroll  
SC (kun R1, R2)

on, off off

Minimum  
hastighet  
(kun AC)

30 % 100 % 50 %

Minimum  
hastighet  
(kun HE + AA)

0 % 100 % 25 %

Minimum  
hastighet  
(kun HE + Ab)

0 % 100 % 75 %

Kontroll av ladeventil 
akkumulatortank

norm, InV norm norm (normal) må stilles inn 
når ventilen er installert iht. 
instruksjoner i avsnitt 3.4.
InV (invertert) må stilles inn 
når ventilen er installert på en 
annen måte enn det som er 
beskrevet i installasjonsveiled-
ningen.

Kontroll av sone-
ladeventil

norm, InV norm

Kontroll av retur 
økning

norm, InV norm

1) Når sekundærsiden av varmeveksleren når 3 K under P14, blir solkretspumpen slått av. Ved 10 K under P14 blir 
solkretspumpen slått av. 
Når sekundærsiden av varmeveksleren når P14, blir akkumulatortankens ladepumpe slått av. Under P14 blir 
pumpen slått på igjen.

2) diFF er en definert som en fast verdi for svømmebasseng.
3) Fabrikkinnstillingene avhenger av systemet som er innstilt.
4) Pumpehastigheten justeres tilsvarende for å nå kontrollmålet.
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11 Avinstallering og deponering
  Fare

Fare for død ved elektrisk støt! 
• Koble fra strøm før åpning.
• Alt arbeid må utføres av fagperson.
 

1. Avinstaller regulatoren i motsatt rekkefølge til installasjonen; mer informasjon finnes i 
kapittel 3.

2. Kast regulatoren iht. lokale forskrifter.

12 Informasjonsmeldinger
Display Beskrivelse

Maks solfangertemperatur er nådd, solkretspumpen i respek-
tive solkrets er slått av. Symbolene i displayet blinker når 
temperaturen for respektive solfanger velges.

Maks solfangertemperatur er nådd, solkretspumpen i respekti-
ve solkrets er slått av..

 vises i displayet når temperatur for respektive solfanger 
ikke er valgt.

Maks akkumulatortank temperatur er nådd.
Symbolene i displayet blinker når temperaturen for respektive 
solfanger velges.

13 Feilsøking
  Advarsel

Fare for død ved elektrisk støt! 
• Koble fra strøm umiddelbart når trygg drift ikke kan gjennomføres, f.eks. ved synlige 

skader.
• Koble fra strøm før åpning.
• Alt arbeid må utføres av fagperson.
 

  Merk
Regulatoren er et kvalitetsprodukt, skapt for år med kontinuerlig problemfri drift. Vær 
oppmerksom på følgende:
• feil er ofte forårsaket av tilkoblede komponenter, ikke av regulatoren.
• De følgende feilmeldinger er de mest vanlige.
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13.1 Generelle feil
Display Mulig årsak Løsning
Regulatoren fungerer ikke i det hele tatt
Display tomt/
mørkt

Strømtilførselen er brutt. • Kontroller strømkabel.
• Kontroller sikring.

Regulatoren viser konstant 12:00
12 blinker Strømtilførselen har vært brutt i mer enn 

15 min.
Still tiden.

Solpumpen virker ikke + slå på vilkår er oppfylt
Strømtilførselen er brutt. Kontroller strømkabel.

Pumpen har stoppet. Få fumpen igang igjen, erstatt den 
om nødvendig.

• Akkumulatortanken har nådd maks 
temperatur.

• Solfangeren har nådd maks temperatur.
• Ved flere akkumulatortanker:  

Systemet har stoppet for en prioritetstest.
• Solfangeren har ikke nådd min  

temperatur.
• Maks ladetemperatur er ikke nådd.
• Stillstandsreduksjon er aktivert og griper 

aktivt inn i prosessen..
• Akkumulatortanken er deaktivert i priori-

tetsinnstillingene.

Ingen feil.

 blinker Pumpen er skrudd av i manual mode 
(off).

• Ingen feil.
• Bytt til automatic modus om 

nødvendig.

Solpumpen er i drift + slå på vilkår er ikke oppfylt
• Følgende funksjoner er aktivert og  griper 

aktivt inn i kontrollprosessen:
– Intervallfunksjon
– Feriefunksjon
– Frostbeskyttelsesfunksjon

• Blokkeringsbeskyttelse for pumpene 
utføres.

• Ingen feil.
• Deaktiver den relevante 

funksjonen om nødvendig.

 blinker Pumpen er slått på i manual mode (on). • Ingen feil.
• Bytt til automatic modus om 

nødvendig.
Solpumpen er i drift + slå på vilkå er oppfylt men det er ingen varmetransport i solkretsen 
(ingen varmevæskesirkulasjon)

Luft i solkretsen Kontroller om det er luft i sol-
kretsen

Isolasjonsventilen er lukket Kontroller isolasjonsventilen
Kalkavleiringer eller forurensing i solkretsen Rengjør solkretsen
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Display Mulig årsak Løsning
Solpumpen viser syklusatferd

Temperaturforskjellen er for liten Juster temperaturforskjellen i  
menyen Parameters.

Solfangerføleren er feil plassert Kontroller plasseringen og korriger 
ved behov.

13.2 Feilmeldinger
Feilmeldinger vises som nedenfor, bakgrunnslyset er rødt. 

Display (eksempel) Beskrivelse Løsning

En forstyrrelse ble påvist ved den viste 
følerinngang (i dette tilfellet: følerinn-
gang 2).

Kontroller kabel og 
føler tilkoblet følerinn-
gang.

En kortslutning ble påvist ved den viste 
følerinngang (i dette tilfellet: følerinn-
gang 2).

Kontroller kabel og 
føler tilkoblet følerinn-
gang.

Regulatoren har oppdaget en feil ved 
strømningshastigheten i den primære 
eller sekundære kretsen.  En perma-
nent høy temperaturdifferanse mellom 
varmekilde og lademål. Primær og 
sekundær kretspumpe blinker. 
Mulige årsaker:
• Luft i systemet.
• Den isolerende ventilen er lukket.
• Det er feil på pumpen.

• Luft ut systemet.
• Kontroller ven-

tilen.
• Kontroller pum-

pen.
Regulatoren har oppdaget feil drift 
av systemet. Dette er sannsynligvis 
forårsaket av byttede tilkoblinger til 
solfangeren.

Kontroller alle  
tilkoblinger. 

Kortslutning i utgang R1, pumpe til-
koblet utgang R1 blinker.  
Mulige årsaker:
• Det er feil på pumpen
• Koblingsfeil

• Kontroller pumpe
• Kontroller kabler 

til R1.
Utgang R1 er overbelastet, pumpe 
tilkoblet utgang R1 blinker. Årsak: De 
tillatte verdier for R1 angitt på typeskil-
tet er overskredet, utgangen er slått av.

Kontroller de elektris-
ke data for pumpen, 
bytt pumpen om 
nødvendig. R1 blir 
automatisk slått på 
igjen.

Kortslutning i utgang R2, pumpe til-
koblet utgang R2 blinker.  
Mulige årsaker:
• Det er feil på pumpen
• Koblingsfeil

• Kontroller pumpe
• Kontroller kabler 

til R2.
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Utgang R2 er overbelastet, pumpe 
tilkoblet utgang R2 blinker. Årsak: De 
tillatte verdier for R2 angitt på typeskil-
tet er overskredet, utgangen er slått av.

Kontroller de elektris-
ke data for pumpen, 
bytt pumpen om 
nødvendig. R2 blir 
automatisk slått på 
igjen.

13.3 Kontrollere Pt1000 temperaturfølere

  Advarsel
Fare for død ved elektrisk støt! Forsikre deg om at strømmen er koblet fra.
 

1. Fjern deksel.
2. Koble fra temperaturføleren.
3. Mål motstanden til temperaturfølren med et ohmeter og sammenlign med tabellen 

nedenfor. Små avvik kan aksepteres.
4. Sett dekselet på igjen.

Temperatur – Motstand  
Temperatur 
[°C]

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70

Motstand [Ω] 882 922 961 1000 1039 1078 1117 1155 1194 1232 1271

Temperatur 
[°C]

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

Motstand [Ω] 1309 1347 1385 1423 1461 1498 1536 1573 1611 1648 1685
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14 Tekniske data
Innganger/utganger
Merkespenning (systemspenning) 115 ... 230 V~, 50/60 Hz

Eget forbruk ≤ 0.8 W, to Pt1000 temperaturfølere tilkoblet

Utganger R1, R2                                  Antall 
                                                              Type

Vekselstrøm
Spenning

2
TRIAC
1.1 (1.1) A each
115 ... 230 V~, 50/60 Hz

Utgang R3                                           Antall
Type

Vekselstrøm
Spenning

1
relé
2.0 (2.0) A
115 ... 230 V~, 50/60 Hz

Lkonst                                                                          Vekselstrøm
Spenning

2.0 (2.0) A
115 ... 230 V~, 50/60 Hz

total                                           Vekselstrøm
Spenning

4.2 (4.2) A
115 ... 230 V~, 50/60 Hz

Signal innganger/utganger

Signal innganger 1 ... 5                        Antall
Type signal innganger 1 ... 4 

Type signal innganger 5

5
Pt1000
• Pt1000 eller 
• pulsvannmåler 0.1 l/puls, 1 l/puls, 10 l/puls eller 25 l/puls

Signal utgang R
S                            

Type
Maks kontaktbelastning

potensialfri NO kontakt
1 (0) A, 24 V

Signal utganger PWM R1, PWM R2

Type PWM, 250 Hz, 11 V; 

Maks kontaktbelastning

Egenskap: 0 % PWM = Pumpe av 
(invertert: maks hastighet),  
100 % PWM = maks hastighet  
(invertert: Pumpe av), 
10 mA

Hydraulikk (systemer)

Antall 11

Display
Type LCD display med bakgrunnsbelysning

Applikasjonstilstand
Grad av beskyttelse IP 22, DIN 40050 [uten front panel: IP 20]

Beskyttelsesklasse I

Omgivelsestemperatur 0 ... +50 °C, veggmontert

Spesifikasjoner
Dimension L x B x H 110 x 160 x 51 mm

Vekt 350 g

Software klasse A

Type handling type 1.Y

Veggfeste for permanent tilkoblede kabler type X

Grad av forurensning 2

Ball pressure test temperatur casing pan: 125 °C, other casing parts: 75 °C 

Overspenningskategori Klasse II (2500 V)
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14.2	 Kabelspesifikasjoner	 	
Nettkabel
Kabeltype
Utvendig diameter på mantelen
Tverrsnitt

enkel (fast)
fin (med endehylser)

H05 VV-... (NYM…)
6.5 mm til 10 mm

≤ 2.5 mm2

≤ 1.5 mm2

Diameter intern strekkavlaster 6.5 mm til 10 mm

Signalkabel
Følerkabel lengde ≤ 100 m, inkl. forlengelse

Føler forlengelse
kabel design

tverrsnitt
tvunnet parleder for lengder > 10 m
0.75 mm2 for lengder < 50 m
1.5 mm2 for lengder > 50 m
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